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 АЛҒЫСӨЗ

Қым бат ты шә кірт! Жа ңа оқу жы лы ның бас та лу ымен құт тық тай мыз!
11-сыныпқа арналған «Қазақ әдебиеті» оқу-әдістемелік кешеніне оқулық, 

CD электронды қосымша және хрестоматия кіреді.
Қо лың да ғы оқу лық  арқылы қа зақ әде бие ті нің көр нек ті өкіл де рі нің шы ғар-

ма ла ры мен қоса әлем әдебиетімен де та ныса сың.
Пәннің мақсаты – ойларыңды ауызша да, жазбаша да дәлелді түрде жет-

кізуге, шығармаларды салыстыра отырып талдау жасауға үйрету, бағалау 
дағдыларын қалыптастыру арқылы креативті оқуға бағыттау.

Пәннің міндеті – қазақ әдебиетінің құндылық ретіндегі болмысын, ұлт-
тық мәдениеттегі маңызды орнын, мәдениетаралық қарым-қатынастағы 
рөлін құрметтей отырып, халықтың қалыптасқан тарихын, ондағы қара ма-
қайшылықтары мен қиындықтарын анықтап, өмірдегі түрлі жағдайларға 
бейім  деле білуге және өздігінен шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыруға, 
заманауи, ғылыми және қоғамдық дамуға сәйкес дүниетанымыңды дамытуға 
жетелеу.

Оқу лық «Та рих тың шер тіп пер не сін», «Пай ым мен па ра сат», «Ға сыр лық 
ту ын ды», «Әде би ет те гі сын-са рын» бөлімдерінен тұ ра ды. 

«Та рих тың шер тіп пер не сін» бөлімі С.Сей фул лин нің «Сыр сан дық» өле ңі, 
І.Есен бер лин нің «Қа һар» ро ма ны, А.Сү лей ме нов тің «Бе са тар» по ве сі ту ын ды-
ла рын қам ти ды.

«Пай ым мен па ра сат» бөлімінде Қа сым Аман жо лов тың «Өзім ту ра лы өле-
ңі», С.Елу бай дың «Жал ған дү ние» ро ма ны берілген.

«Ға сыр лық ту ын ды» бөлімі тұ та сы мен М.Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ман-
эпо пея сы на ар нал ған.

«Әде би ет те гі сын-са рын» бөлімінде Т.Мол да ға лиев тің « Бау ыр лар» өлеңі, 
Т.Әсемқұловтың «Бекторының қазынасы» әңгімесі, Э.Хе мин гуэй дің «Шал 
мен те ңіз» по ве сі ұсы ныл ған.

Оқулықта әрбір шығармаға эпиграф берілген. Осы эпиграфтардың мағына-
ла рын тақырыптармен сәйкестендіріп, идеясын, берілу мақсатын ашып, өз 
ойыңмен толықтырып, кері байланыс жасауды үйренесің.

Не гіз гі ма те ри ал дар мен бір ге «Зер де лі ой», «Біл ген ге мар жан», «Мі не, 
қы зық!» ай дар ла рын да ғы мә лі мет тер ді де оқи жүр сең, бі лі мің де, ой-өрі сің де 
ар та тү се ді. 

«Пі кір ле сейік», «Се бе бін анық та», «То бың да тал дап көр», «Дәп те рі ңе 
жаз», «Түй ін де», «Қа лай ой лай сың?», «Үй де орын да» тап сыр ма лар то бын 
орын дау ба ры сын да жа ңа та қы рып ты же ңі лі рек мең ге ре сің.
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«Әде би ет тео рия сын да» жи нақ тал ған мәліметтермен танысып, «Қол да нып 
көр» тап сыр ма сын орын дау арқылы әде би ет та ну ғы лы мы ның тү сі нік те рін иге-
ре ала сың.

Оқу бағ дар ла ма сын то лық қам тып, ма те ри ал дар ды жан-жақ ты тү сі ну үшін 
тек оқу лық маз мұ ны аз дық ете ді, сон дық тан «Кі тап – асыл қа зы на» ай да ры нда 
қо сым ша оқу ға ұсынылатын әде би ет тер ті зі мі бе ріл ді. Сон ымен қоса БАҚ жә не 
Интернет же лі ле рі мә лі мет те рі де қа пе рің нен тыс қал ма сын.

«Эксперименттік тапсырма» айдарындағы тапсырмаларды орындау ба-
ры   сында ой-өрісіңді дамыта отырып, шығармашылығыңды, біліктілігіңді 
арттырып, түрлі эксперименттер жасайсың. Мысалы, берілген мәтін бо йынша 
аннотация, сыни пікір, БАҚ беттеріне мақала, сценарий жазуды, сах на лық 
қойылымдар дайындауды, телебағдарламалар, пікірталас ұйымдас тыру ды, 
сұхбат жүргізуді меңгеріп, әлеуметтік желілерде хабарламалар, жарнамалар, 
репортаж жариялауды үйренесің.

Осы оқу мақсаттары мен міндеттеріне толық қол жеткізу үшін оқулықпен 
қатар элек трон ды қо сым ша мен хрестоматияны пайдаланасың.

CD-дегі қосымшаларда тапсырмаларды орындауға қажетті презен та-
ция, ре цен зия, анно тация үлгілері және зерттеу жобаларын жасау әдістемесі 
ұсынылған. 

Дискідегі кейбір шығармалардың аудионұсқасын тыңдап, басқа да 
ұсынылған тапсырмаларды орындау арқылы ақпарат құралдарымен жұмыс 
істей алу дағдысын қалыптастырасың.

Ал хрестоматияда оқулықта талданған көркем шығарма үзінділері, сөздік, 
тапсырмалар бе рі лді.  

Ав тор ла р бі лім ай ды нын да ғы са па ры ңа сәт ті лік ті лей ді!



Сөз дің ең ұлы сы, ең си пат ты сы – та рих. Та рих тың қыз ме ті – бү-
тін адам ба ла сы ның яки бү тін бір жұрт тың, иә бір топ тың өт кен өмі рін 
бол ған күй ін де ай ныт пай ай ту. Тү зу та рих тү зу жа са луы ке рек.

Ах мет Байт ұр сы нұлы 

Бір ха лық өзі нің та ри хын біл ме се, бір ел өзі нің та ри хын жо ға лт са, 
оның ар тын ша өзі де жо ға лу ға ың ғай лы бо лып тұ ра ды.

Мір жа қып Ду ла тұлы

Ел ді ояту үшін та рих ты ояту ке рек.
Мыр за тай Жол дас бе ков

 ІБӨЛІМ

ТАРИХТЫҢ
ШЕРТІППЕРНЕСІН
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Сәкенеңбегінесыншыда,тарихшыдаемес,жайқатардағыоқушы
есебіндекөзжіберсек,өзгедежоқекітүрліқасиетібасымдапайқындала
шығады.Мұныңбіріншісі–жалтағыжоқшыншылдығы,екіншісі–ақындық
тәкаппарлығы.

МұхтарӘуезов

 СӘКЕНСЕЙФУЛЛИН

СәкенСейфуллинқайөңірдетуып-өсті?

Сә кен 1894 жы лы қа зір гі Қа ра ған ды об лы сы 
Шет ау да ны Қа ра ші лік қыс та ғын да дү ние ге кел-
ген. Қыс тақ Ор мен Аба тау ла ры ның ара сын дағы 
Ақа дыр стан сы сы на таяу жер де ор на лас қан.

Сә кен нің әке сі де, ше ше сі де сөз ге ше бер, 
өнер ге жа қын адам дар бол ған. Сә кен: «Біз дің 
өзі міз дің ау ыл да да, отба сын да да өлең са бақ та ры 
үзіл мей ай ты ла тын еді. Әсі ре се, күз дің, қыс тың 
ұзақ кеш те рін де тау ара ла ры нан ұйыт қи соқ қан 
ызың да ған жел ді түн ді жа мыл ған ау ыл дың от-
ба сы әң гі ме сіз, ер тек сіз, дом бы ра сыз бол май ды, 
өлең де ай ты ла ды. Біз дің әкей аң шы еді. Ал аң шы 
адам кеш те от ба сын да отыр ған да әң гі ме ші, ер-

тек ші бо ла ды. Кей де ел де ой ын дар жа са лып, өлең 
ай тыс тар бо ла ды», – деп жаз ған екен.

Ау ыл мол да сы нан 3 жыл оқып, араб ша хат та нып, қис са-хи кая ны өзі оқи 
ала тын дең гей ге жет кен нен кей ін, ата-ана сы бо ла шақ ақын ды 1905 жы лы 
орыс ша оқып үй ре ну үшін Ніл ді ге жі бе ре ді. То ғыз жас қа ен ді тол ған Сә кен 
мұн да бір орыс тың си ырын ба ғып, сол үй дің әр түр лі жұ мысын іс тей жү ріп, бір 
жыл ішін де орыс ша тіл үй ре не ді. Со дан ке йін Ніл ді де гі орыс-қа зақ, Ақ мо ла да-
ғы бас тау ыш при ход мек те бін де, қа ла лық үш клас ты учи ли ще де оқи ды.

Ақынқайжердебілімалды?Еңбекжолықашанбасталды?

1913–1916 жыл да ры Ом бы пе да го ги ка лық се ми на рия сын да Мағ жан Жұ-
ма ба ев пен бір ге білім алады.

1914 жы лы Сә кен Сей фул лин нің «Өт кен күн дер» ат ты тыр на қал ды өлең-
дер жи на ғы Қа зан қа ла сын да жа рық кө ре ді.

Се ми на рия ны бі тір ген нен кей ін Сә кен Сі ле ті-Бұ ғы лы де ген елді мекенде 
мұ ға лі м бо лып, ең бек жо лын бас тай ды. 1917 жы лы ол Ақ мо ла ға ке ле ді. Мұн да 
Сә кен Сей фул лин «Жас қа зақ» сая си жә не мә де ни-әлеу мет тік қо ға мын құ ра-
ды. Түр лі қыз мет тер ат қа ра ды: қа зақ әй ел де рі не тең дік бе ру, бұ рын ғы әкім-
ші лік-би лік ие ле рін тіз гін деу, ке дей-кеп шік, жұ мыс шы, жал шы ға күш бе ру, 

СәкенСейфуллин
(1894–1938)
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әлеу мет тік іс ке тар ту си яқ ты сан алу ан сая си ша ра лар ға қы зу ара ла са ды. «Тір-
ші лік» га зе тін шы ға ру ға ат са лы са ды.

1918 жы лы ке зең ахуа лын ба ян дай тын оның «Ба қыт жо лын да» дра ма сын 
Ақ мо ла жас та ры сах на ға шы ға ра ды.

Ақынтұтқынғақалайтүсті?

ХХ ға сыр дың ба сын да Ре сей ді 300 жыл би леп кел ген пат ша лық-мо нар-
хия лық өкі мет ке қар сы жұ мыс шы мен ша руа лар дың ба сын бі рік тір ген «қы-
зыл дар» кү ре сі бас тала ды. Ке ңес (Со вет) өкі ме тін құ ру ды мақ сат ет кен бұ лар ға 
пат ша лық би лік ті сақ тап қа лу ға ты рыс қан «ақ тар» қар сы шы ға ды. Ре сей дің 
боданында бол ған дық тан, Қа зақ стан да бұл ал ма ғай ып мезеттің қа сі рет ті тол-
қу ла ры нан сырт қа ла ал май ды. Ә.Бө кей хан, А.Байт ұр сы нұлы, М.Ду ла тұлы, 
Ә.Ер ме ков си яқ ты қай рат кер лер 1917 жы лы пат ша өкі ме тін тақ тан тай дыр ған 
Ақ пан төң ке рі сін тәу ел сіз дік ке қолжет кі зу дің бір мүм кін ді гі са нап, Алаш ұра-
нын жаң ғырт ты. Ал Сә кен со циалис тік төң ке ріс жо лын әділ дік, тең дік жо лы 
деп ұқ қан дық тан, ел дің сая си са на сын ояту да өз шамасынша қыз мет ет ті.

Ақ тар кө те рі лі сі ке зін де 1918 жы лы өз ге Ақ мо ла сов деп ші лер мен (де пу тат-
тар ке ңе сі) бір ге Сей фул лин де тұт қын ға алы нып, Кол чак түр ме сін де оты ра ды. 
Аш-жа ла ңаш тық, қор лық-зор лық көр ген Ан нен ков тың «азап ва го ны нан», ад-
ми рал Кол чак тың Ом бы да ғы түр ме сі нен 1919 жы лы қа шып шы ға ды.

СәкенСейфуллинхалқынақандайеңбексіңірді?

1920 жы лы Ақ мо ла ға қай та ора лып, ат қа ру ко ми те ті тө ра ға сы ның орын ба-
са ры жә не әкім ші лік бө лі мі нің мең ге ру ші сі бол ған.

С.Сей фул лин БК(б)П Қа зақ стан Өл ке лік Ко ми те ті нің пар тия та ри хы бө лі-
мі нің мең ге ру ші сі, Қы зы лор да да ғы ха лық ағар ту инс ти ту ты ның, Таш кент те гі 
Қа зақ пе да го ги ка лық инс ти ту ты ның ди рек то ры, «Жыл құ сы» альма на хы, 
«Жа ңа әде би ет» жур на лы бас шы сы, Қа зақ тың мем ле кет тік инс ти ту ты ның 
до цен ті, «Әде би ет май да ны» жур на лы ның ре дак то ры, Қа зақ тың ком му нис тік 
жур на лис ти ка инс ти ту ты ның про фес со ры си яқ ты түр лі қыз мет ат қа ра жү ріп, 
про за, дра ма тур гия, әде би сын, әде би ет та ну са ла ла рын да ерін бей ең бек ет ті.

1927 жы лы «Тар жол, тай ғақ ке шу» ме му ар лық ро ма ны тұң ғыш рет Қы зы л ор-
да қа ла сы нда араб қар пі мен, ал екін ші ба сы лы мы 1936 жы лы л а тын қар пі мен 
ба сы лып шыға ды. 1927 жы лы «Жер қаз ған дар» по ве сін жа рық қа шы ғар ды. 
Оның жа ңа дәуір құруға ша қыр ған «Асау тұл пар» (1922 ж.) өлең дер жи на ғы, 
«Ба қыт жо лын да», «Қы зыл сұң қар лар» (1922 ж.) ат ты пьеса ла ры, «Дом бы ра» 

Тұлабойытұныптұрғанақындықеді: қара тырнағынашейінақындықүшінжа
ратылған.Сәкенқазақсоветәдебиетініңнегізінбірденбірқалаушы,көшбасшысы
болды.Тарихоғанжүктегенміндеттіешқайсымызатқарғанжоқпыз.Тарихқазорлық
жүрмейді.

ҒабитМүсірепов

Зерделіой
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(1924 ж.), «Эксп ресс» (1926 ж.), «Тұр мыс тол қы нын да» (1928 ж.), «Көк ше-
тау» (1929 ж.) ат ты поэзия лық жи нақ та ры жа рық көр ген. «Көк ше тау» және 
1930 жыл дар да жа зыл ған «Қы зыл ат», «Ақ қу дың ай ры луы» си яқ ты поэма-
ла ры клас си ка лық әде би ет үл гі ле рі не қо сыл ды. Осылайша жа ңа шыл ақын 
поэ зия мен дра ма тур гия ға көп жа ңа лық тар ен гіз ді. Мә се лен, өлең нің тү рі мен 
маз мұ нына тү бе гей лі өз ге ріс жа сап, қа зақ хал қы ның поэти ка лық дәс тү рін да-
мыт ты.

«Әдебиет һәм оның бағыттары» (1922 ж.) атты еңбегі – зерттеу саласындағы 
алғашқы бастама. Бұдан кейін 1931–1932 жылдары «Қазақтың ескі әдебиет 
нұсқалары» жарық көрген. «Қазақ әдебиеті» жинағы мен «Билер дәуірінің 
әдебиеті» кітабында халық әдебиеті мұралары бо йынша қазақ ауыз әдебиеті 
үлгілерін жанрлық жағынан жіктеп, идеялық-көркемдік талдаулар жасаған. 
1933 жылы «Батырлар жыры» жинағын және 1935 жылы Ыбырай Алтынса-
рин, Ақан сері, Ақмолла ақын шығармаларын жинап, бастырып шығарады.

С.Сей фул лин мек теп тер ге қа зақ әде бие ті нен оқу лық жа зу ісі не де қа тыс қан. 
Осы са ла да «Көр кем әде би ет» (1933 ж.) ат ты оқу лы ғы ның ма ңы зы зор.

Ақын-ком по зи тор ре тін де де қа зақ му зы ка сы ның да муы на зор үлес қос ып, 
көптеген әндерді қалдырды. Бұл жайында Серік Оспанов «Сәкеннің музыкалық 
мұрасы» деген еңбек жазды. С.Сей фул линнің «Көк ше тау», «Тау ішін де» де ген 
ән де рі кү ні бү гін ге дей ін дәс түр лі ән ші лер ре пер туары нан түс пей ке ле ді. 

Сә кен 1937 жы лы реп рес сия ға ұшы рап, тұт қын да лды. Әке сі Сей фол ла, 
іні сі Мә лік, жа ры Гүл баһ рам да ұс талды. 1938 жы лы Сә кен Сей фул лин  ату 
жа за сына ке сі лді. Ақын-жа зу шы әрі қо ғам қай рат ке рі тек 1958 жы лы ға на ақ-
тал ды.

СәкенСейфуллиншығармашылығынкімдерзерттеді?

С.Сей фул лин нің шы ғар ма шы лық өмір жо лын су рет тей тін С.Мұ қа нов тың 
«Сә кен Сей фул лин» пьеса сы, Ғ.Мү сі ре пов тің «Кез дес пей кет кен бір бей не» по-
ве сі, Ә.Тә жі ба ев, А.Тоқ ма ған бе тов, Қ.Бек хо жин дер дің поэма ла ры мен қа тар 
қа лам гер ту ра лы Е.Ыс ма йы лов, С.Қи ра ба ев, Т.Кә кі шев си яқ ты бел гі лі ға лым-
дар ар найы мо ног ра фия лық ең бек жаз ды. Сон дай-ақ Қ.Жұ ма лиев, З.Ах ме тов, 
Б.Ша ла ба ев, З.С.Кед ри на, Ә.Тә жі ба ев, М.Қа ра таев, Т.Нұр та зин, М.Ба зар ба ев, 
С.Ор да лиев, Р.Нұр ға ли, М.Дүй се нов, Е.Ғаб ди ров, К.Садыққызы, А.Кәкен, 
М.Бағылбеков т.б. ға лым дардың зерт теу ле рі мен за ман дас та ры ның ес те лі гін де 
Сә кен шы ғар ма шы лы ғы әр қы ры нан та ныл ды.

С.Сей фул лин есі мі көп те ген ау ыл, ел ді ме кен дер, театр, мек теп, кі тап ха на-
ға, сон дай-ақ Омбы, Нұр-Сұлтан, Ал ма ты т.б. қа ла ла р да ғы кө ше лер ге бе ріл ді. 
Нұр-Сұлтан қа ла сын да Қа зақ аг ро тех ни ка лық уни вер си теті жә не оның әде би 

Сәкенніңақиқаттығыжүрекпенсананыоятқан,қанаттандырған.Олсенімтуралы
айтса,ол–шынайысезім;олшындықтуралыайтса,бұл–рухтыңазабыншеккен
шындық.Сондықтаносыадамныңөткенжолыерекше.Жолындасамғаудаболды,
жығылудаболды.СәкенСейфуллинніңжолы–шынайыжалындыақынныңжолы.

МұхтарӘуезов

Зерделіой
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әрі қо ғам дық-сая си қыз ме тін көп ші лік ке на си хат тай тын ғы лы ми-мә де ни ме-
ке месі – Сей фул лин му зейі бар. Мұн да С.Сей фул лин нің өмі рі мен шы ғар ма-
шы лы ғы жай ын да кон фе рен ция лар, мә жі ліс тер мен дәрістер, Сә кен оқу ла ры 
өт кі зі ліп тұ ра ды, «Сыр сан дық» әде би клу бы жұ мыс іс тей ді.

Ойталқы
1. Сә кен Сей фул лин нің шығармашылық жо лы қа ндай еңбегінен бас тал-

 ды? Ол еңбегі не туралы?
2. Сә кен шы ғар ма ла рының тақырыбы қандай?

Неліктен
Интернеттегі http://kazmuseum.kz/video/item/363-15-kazan-saken-

sejfullin және https://khabar.kz/kk/m-ra-at/ba-darlamalar/item/67277-
mir-zholy-s-ken-sejfullin сілтемелері арқылы берілген мәліметпен танысып, 
сұрақтарға жауап бер.
1. Сә кен Сей фул лин нің өмі рі не лік тен қыс қа бол ды?
2. Сә кен ді не се беп ті се гіз қыр лы, бір сыр лы тұл ға бол ған дей міз?

Тобыңдаталдапкөр
«Сә кен ді қы зыл дар жа ғын да, ал біз дер ді «ор да» жа ғын да бол ды де ме-

сең дер, Сә кен біз ден гө рі әл де қай да ұлт шыл еді», – де ген Әлім хан Ер ме ков-
тің сө зін тал дап кө рің дер. 

Дәптеріңежаз
С.Сей фул лин өмі рі нің хро но ло гия лық кес те сін жа са.

Жылдар Маңыздыоқиғалар

Түйінде
С.Сей фул лин ту ра лы біл ге нің ді қо ры тып, түй ін е.

Қалайойлайсың?
Егер Сә кен Сей фул лин жа ла мен ұс тал ма ған да, ала шор да шы лар мен 

бір ігер ме еді, олармен қа зақ елін кө те ру ге қандай үлес қосар еді?

Үйдеорында
«Тар жол, тай ғақ ке шу» ме му ар лық ро ма ны ның әр жыл дар да ғы ба-

сы лым да ры ның маз мұ ны әр түр лі. Қо сым ша ақ па рат көз де рі нен осы ның 
се бе бін анық та.

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Білгенгемаржан
АқынныңжарыГүлбаһрамСәкендітұтқындағаннанкейінөзініңұзынбұрымын

кесіптастаған.Көпұзамай«халықжауыныңәйелі»дегенжаламен«Алжир»лаге
ріндетұтқындаболды, кейінбасқажерлергеауыстырылды.Гүлбаһрам1950жыл
дарыақталғаннан кейінжоғарыжаққа қайтақайтаарызжазып,жарыныңдаақта
луынақолжеткізді.ОлтүбіндеСәкенмузейініңашылатынынасенімдіболғандықтан,
оныңжекезаттарынжинастырып,көзініңқарашығындайсақтап,сіңлісінеаманаттап
тапсырыпкетеді.Бұлзаттардыңішіндееңқұндысы–арабқарпіменжазылған«Тар
жол,тайғақкешу»тарихимемуарлықроманыныңтүпнұсқасы.Кезіндеосыкітаптың
құны«Волга»көлігіменбірдейбағаланғанкөрінеді.

Міне,қызық!

СәкенСейфуллин сәнді киім кигенімен, жай тұрмыста қарапайым болған. Үй
мүлкінен артық дүние ұстамаған: жазу үстелі, кітап сөресі болған, еденде қоңыр
аюдыңүлкентерісіғанажатқан.Алкиімілгіштіарқардыңмүйізіненжасатқанекен.

Кітап–асылқазына

СәкенСейфуллин./А.Кәкен.–Астана:Фолиант,2009.

«Сырсандық»өлеңі

Дос сыз өмір – тұз сыз ас,

Дос тық құл пын бай қап аш.

Дәм ді бол са – дос тық қым бат,

Мән ді бол са – жас тық қым бат.

Ха лық ма қа лы

Ақын ның кө ңіл күй ли ри ка сы ның ішін де шоқ ты ғы би ік шы ғар-
ма  сы – «Сыр сан дық» өле ңі. Өлең құ ры лы сы жеті-сегіз бу ын ды, ша лыс ұй қас 
тү рі  не жа та ды. 1926 жы лы жа зыл ған бұл өлең ді Сә кен нің өзі «Дос қа жа зыл ған 
хат» деп ата ға ны мен, кей ін ке ле ха лық ара сын да «Сыр сан дық» де ген ат пен 
әй гі лі бол ды. Өйт ке ні осы өлең де гі:

Сыр сан дық ты ашып қа ра,
Ашып қа ра, сыр ла сым.
Сым пер не ні ба сып қа ра,
Ба сып қа ра, жыр ла сын! –

де ген өлең жол да ры афо ри зм ге ай на лып, ха лық ара сы на кең та ра ған дық тан, 
өлең «Сыр сан дық» де ген ат пен ақын жи нақ та ры на ен гі зі ле бас та ды.

«Сыр сан дық тың» бас ты идеясы – дос қа ді рін бі лу, дос тық қа адал дық. Шы-
найы дос тық ту ра лы те рең тол ған ған ақын ның жан дү ние сі та за, еш кім ге 

Білгенгемаржан

Өлеңдітыңдап,сынесім
дердің жасалу жолына,
ақынстилінекөңілаудар.

CD01
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қия на ты жоқ. Адал дық пен арам дық, ман сап пен 
ар-ұж дан, дос тық пен қас тық тың ара жі гін аша 
жа зып, адам үшін құн ды бай лық – дос тық ты 
жыр лай ды. Дос кө ңі лін тау шы ңын да ғы ал тын 
са рай ға, он да ғы ба ға жет пес қой ма ға ба лай ды. 
Ал тау дың құ зар ба сы на шы ғу оңай ма екен? Де-
се де, адам ба ла сы ның қо лы нан кел мей ті ні жоқ, 
тау шы ңы на да шы ғу ға бо ла ды. Бі рақ тау шы ңы-
на шық қан мен, ол жер де кез келгеннің қо лы же-
те бер мес ал тын қой ма бар. Ал ті лін, құ пия сын 
тап па ған адам ға ал тын қой ма ашы ла қой май ды. 
Сон да қой ма ны қан дай адам ашу ға ти іс? Мә се ле 
осын да. Өйт ке ні ақынның  ай ту ын ша: «Сол қой-
ма да қым бат жа сау, Қым бат жа сау сақ тал ған», – 
дей ді. Ал ен ді өре сі жет кен адам сол қой ма ны 
аш ты де лік. Мі не, сол кез де адам қо лы на «бе ті 
өр нек тел ген бір сан дық» ілі не ді. Бірақ «ол сан-
дық та бір сан дық» та ғы бар болғандықтан, оқи ға 
түй іні «Сыр дың кіл ті қол сан дық та» еке ні жә не со ны тап қан адам да бо лып 
отыр. Қол сан дық ашыл ған кез де «Сан дық іші қы зыл-жа сыл, Жа сыл жі бек 
пер де лі. Тол ған қым бат сақ тау лы асыл » екенін көреміз. Оның ішін де та ғы 
«Асыл сым бар пер не лі» дей ді ақын.  

Сұ лу жан ды сұ лу сүй ген,
Сұ лу сүй ген, сыр шы лым.
Жі бек тал дап, түй ін түй ген,
Түй ін түй ген, түр ші лім, –

деп ақын сыр сан дық ты аш қан адам ды ерек ше ба ға лай ке ле, бар бол мы сы мен, 
та за кө ңі лі мен ақ та ры ла үн қа та ды:

Сұ лу сым да пер не әуені,
Пер не әуені жыр ай тар.
Кө ңіл ашар тер беу әні,
Тер беу әні сыр ай тар.
Шық қан быз, дос, шың ға талай,
Талай сыр ды ой ла нып,
Ақ та рар лық ал тын са рай,
Ал тын са рай қой ма ны. 

Нұр-Сұлтанқаласындағы
С.Сейфуллинескерткіші

Сәкен–үлкенқоғамқайраткерлерініңбірі.Бұл«лауазым»ешбіржарлықсыз,ман
датсыз беріледі. Халық ондай ұлын көкке көтереді, қадірлейді. Осының бәрі бір
Сәкенніңбойынантабылуы–тарихтағыөтебірбақыттысәт.Міне,осықасиеттер
Сәкендібасқақайраткерлердендаралап,тарихбетіненжарқырапкөрінуінежағдай
жасады.Бірқырыменемес,көпсырыменерекшеленеді.

ТұрсынбекКәкішев

Зерделіой
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Сұ лу пер не лер – адам бол мы сы ның әсем қа си ет те рі. Ал пер не де ген не? Ту-
ра ма ғы на сын да ол – му зы ка лық ас пап қа тән тер мин. Бір но та дан жа ңы лысып, 
бас қа пер не ні бас саң, әдемі әуеннің әуезін бұзасың. Ақын ның айт па ғы да осын-
да. Адам ның жан дү ние сін дөп ба сып, дос тың қа дір-қа си ет ін тү сі не бі лу – бір 
ға ни бет. Өлең де осын дай шы найы дос тар ға «қо лың да же мің бар да шырқ ай на-
лып, жем тау сыл са, жалт бе ре тін жа на ма дос тар» қа ра ма-қар сы қой ыл ған.

Қа зақ поэ зия сын да дос тық ту ра лы ерек ше ой ай тып, оны шың ба сы на 
шы ғар ған Сә кен нің бұл өле ңі тың жа ңа лық бо лу ымен ерек ше ле не ді. Со ны мен 
бір ге мұн да ерік сіз би би лет кен дей саз ды әуен, сұ лу пер не де по ли фо ния лық 
тер бе ліс ке құ рыл ған көр кем сөз дің әсем ыр ға ғы бар. Ал «Ыр ғақ сыз ай тыл ған 
сөз дер дің сә ні бол май ды» (Ци це рон). Сон дық тан да «Сыр сан дық» өле ңі – тер-
бе ліс тер ге, сан алу ан қы зық күй лер ге то лы адам жан дү ние сі нің сыр лы әле мі.

Ақын ның бұл өле ңін де жай қай талау дың үл гі ле рі бар. Ақын бел гі лі қо ғам 
қай рат ке рі Нығ мет Нұр ма қов қа ар на ған «Мұң» де ген өле ңін де:

Еш кім жоқ, шер тар қа тып кө ңіл ашар,
Жү рек тің күй іп-жан ған дер тін ба сар.
Мұ ңым ды жұрт қа айт па ған са ған шақ тым,
Жү рек – от, кө ңіл – да рия, ха лім на шар, 

– де ге нін дей, ақын адал дос тық ты үне мі жо ға ры ба ға лап, ерек ше қа дір лей 
біл ген. Ақын кө ңіл күйі «от», «да рия» де ген ме та фо ра лар ар қы лы ашыл ған.

«Өнер дің ең ал ды – сөз өне рі. Қан дай сәу лет ті са рай лар бол сын, қан дай 
сым бат ты я кес кін ді су рет тер бол сын, қан дай әде мі ән-күй бол сын, сөз бен сөй-
леп, су рет теп көр се ту ге, та ныс ты ру ға бо ла ды. Бұл өз ге өнер дің қо лы нан кел-
мей ді» (А.Байт ұр сы нұлы), «Көз жет пе ген ге ой же те ді, тіл жет пе ген ге үн же те-
ді» (Б.Мо мы шұлы) де ген дей, С.Сей фул лин дос тық деген қа си ет ті ұғым ның, 
сұ лу се зім, ай ны мас дос, адал ма хаб бат тың жар шы сы бол ды. 

Ойталқы
1. Ақынның «Сыр сан дық» өлеңі лириканың қай түріне жатады? 
2. Өлең нің құ ры лы сы қан дай? Өлеңді бас қа ша қа лай атар едің?
3.  Өлеңдегі көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлт-

тық мүдде тұрғысынан аш.

Неліктен
1. Не се беп ті ақын сыр сан дық ты өле ңі не ар қау ет кен? Сандық қазақи 

ұғымда нені білдіреді?
2. Ақын адам бой ын да ғы жақ сы, жа ғым ды қа си ет тер ді не ге пер не лер ге 

те ңе ген?

СәкенСейфуллиншығармаларыөзініңидеялықкөркемдікқұнынешуақыттажо
ғалтпақемес.Одандүйімоқушыруханиазықалады,қаламгерлернетуралы,қалай
жазукерекекендігінүйренеді.Міне,СәкенСейфуллиншығармашылығысолүшін
дебаршамызғақымбат.

ҒафурҒұлам

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?
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Тобыңдаталдапкөр
1. Топқа бөлініп, «Ромбтық жіктелім» тәсілімен өлеңнің тіліне, көр кем-

дік қуатын арттырып тұрған сөздерге талдау жасап, оларды маңыз ды-
лы ғына қарай топтаңдар.

2. «Радиоға қоңырау шалу» әдісі бойынша өлеңде көтерілген мәселелер 
туралы «Төрт қонақ» рөлдік ойынын пайдаланып, сұхбат жүргізіңдер. 
Қатысушылар: ақын, жүргізуші, психолог және лирикалық кейіпкер.

3. Шығарманың сюжеттік-композициялық құрылысын талдау арқылы 
көтерілген мәселелерді ғаламдық проблемалармен байланыс тырыңдар.

4. Өлеңдегі достық туралы шумақтарды қайталап оқып шы ғып, шы ғар-
ма да ғы ұлт тық жә не жал пыа дам зат тық құн ды лық тар дың үн дес ті гін 
ашып, тал даң дар.

Дәптеріңежаз
1. Дос тық ту ра лы ма қал-мә тел дер ді жа зып, өлең нен 3 мы сал кел ті ру ар-

қы лы олар дың ма ғы на сын аш.
2. «Ақын ті лі нің сөз ді гін» құ рас ты рып, кес те ні тол тыр.

Тілдікерекшеліктері Мысалдары

3. «Өлеңдегі антонимдер» әді сі бой ын ша дос тық пен қас тық  қарым-
қатынасты си пат тап, кес те ге тол тыр.

Достық Қастық

Түйінде
1. На ғыз дос тық қан дай бо ла ды? Өлеңдегі лирикалық кейіпкер бейне-

сін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсет: адал дос 
қандай? Аяр дос қандай? Лирикалық кейіпкермен бірге құзар шың-
ның ба сына кім шыға алады? Қойманың түкпіріндегі сандықты кім 
аша алады? Ақынның ғаламдық тақырыптардың бірі – адамның мінез-
құлық психологиясын сипаттаудағы шеберлігін мысалмен түйіндеп, 
әдеби эссе жаз.

2. Ав тор бей не сі нің шы ғар ма ның не гіз гі идея сы мен бай ла ны сын ай қын-
дап, қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ бағыт, әдеби ағым, 
жалпы адамзаттық құндылықтарды анықтап, түй ін де.

Қалайойлайсың?
1. Ақынның: «Шы ғар ма ңа еш кім пі кір айт пай, үн де мей қал са, әне, ең 

жа ма ны – сол. Мы на лар дың шы жа лақ тауы на қа ра ған да, жаз ға ным 
ха лық тың жү ре гі не дөп ти ген ғой», – деген пікірімен келісесің бе?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?
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2. Сә кен Сей фул линнің өмірі мен шығармашылығының даму жолын 
«SWOT-тал дау» әді сі мен тал дап, кестеге толтыр.

Күштіжақтары Әлсізжақтары

Мүмкіндіктер Қауіптер

Үйдеорында
1. «Гра фи ка лық ор га най зер» әдісін пай да ла нып, өлең нің не гіз гі идея сын 

түй ін деп жа з.
• өлең ге пі кір біл ді р;
• пі кір і ңе дә лел кел ті р;
• пі кір і ңе мы сал кел ті р;
• пі кір ің ді қай та ұсы н.

2. С.Сей фул лин жә не оның за ман дас та ры ту ра лы мә лі мет тер ді:
а) сая си көз қа рас та рын;
ә) шы ғар ма шы лық та рын да ғы үн дес тікті;
б) тағ дыр ла рын са лыс ты рып, сол ке зең де гі қа зақ әде бие ті нің ерек-

ше лі гі жай лы эс се жаз.
3. СD-дегі №1 қосымшаны үлгі ретінде пайдаланып, презентация жаса.

Білгенгемаржан
«Сырсандық»өлеңі1926жылыжазылған.Ақынөлеңін«Досқажазылғанхат»

деп атаған. Ақын өміріндегі Қызылжар қаласында болған жағдайға байланысты
туған.ХалықкомиссарыболыпжүргенкезіндеСәкендівокзалданкүтіпалыпжүрген
Шәріпжан Тотоев деген досы кейінгі бір кездесуде аяқ астынан оны «танымай
қалады»,шақыртқанынакелмейді.СондаСәкенақын:«Үлкеншенділергетабынғыш,
жарамсақ. Былтыр күтіп, жалпылдапжүрген доссымағым ұлық болсам ғанашырқ
айналарсоқыртауықболғаныма?»–деп,көңіліқаттықалғанекен.

СәйділТалжанов

Әдебиеттеориясы

Қайталау – айшықтау (фигура) түрлерінің бірі. Қайталау сөз әсерін
күшейте отырып, оқырман назарын айырықша аударғысы келген нәрсені
не құбылыстыбірнеше рет қайталап, айтар ойды, ұқтырар сырды ұғымға
мұқиятсіңіретүсуүшінқолданылады.Оныңмынадайтүрлерібар:жайқай
талау,еспеқайталау,анафора,эпифора.

Жайқайталау–бірсөздіңөлеңніңәржолдарындақайталануы.
Еспе қайталауда оймен сыр түйдектеп, еселеніп келеді де, алдыңғы

ұғымныңаяғыкөшіп,өлеңгеәсемәуез,әдеміәсердарытады.Мысалы,
Сырсандықтыашыпқара,ашыпқара,сырласым,
Сымперненібасыпқара,басыпқара,жырласын.(С.Сейфуллин)

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Анафорада өлеңнің әр жолы немесе әрбір ой ұғымы бір сөзден бас
талыпотырады.

Ұйқыдансоң–Жапырақпын,
Жаңбыршайыпжаңарған.
Ұйқыдансоң–Құспын,
Ұзақұшып,көлінекепдемалған.(С.Мәуленов)

Эпифорадаөлеңніңәржолыныңсоңындағынемесеәрбіройағымының
аяқжағындағыбірсөзбірнешемәртеқайталанады.

Кетегенболса,түйеңжау,
Тебегенболса,биеңжау.(Үмбетейжырау)

Қазақәдебитілініңсөздігі

Ақынның қайталау түрлері кездесетін өлеңдерін Интернеттен тауып,
презентацияжаса.

Шығармашылықтапсырма

Өлеңді идеялық жағынан мазмұндас әлем әдебиеті үлгіcімен (https://rustih.
ru›rasulgamzatov Р.Гамзатов «Берегите друзей» өлеңі) салыстыра талдап, екі
шығармағааннотацияжаз.

Міне,қызық!

Тұңғыш«Өткенкүндер»өлеңдержинағыҚазандағы«МатбуғатКәримия»баспа
сынанбасылыпшыққанда,СәкенСейфуллинжиырмажастаеді.Бұлтұстабаспадан
кітап болып шығып жатқан қазақ жазушыларының шығармалары некенсаяқ, ұлы
ақынАбайтуындыларыныңбасылғанынанебәрібесақжылболғанеді.

Кітап–асылқазына

Сырсандық.1кітап.–Астана:Фолиант,2015.

Қолданыпкөр

1. Әдеби жанрға эксперимент жасап, «Сыр сандық» өлеңін прозаға айнал
дырыпжаз.Мазмұнынтолықбереалдыңба?

2. Сандықтыңхалықтұрмысындағымаңызын,оныңбасқашығармалардақол
данылғанмақсатынзерттеп,«Сырсандық»өлеңіндегімағынасыменбайла
ныстыр.Ақынның«сандық»сөзінтегінқолданбағанындәлелде.

Эксперименттіктапсырма
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Менеңбіріншіматериалжинаймын.Деректеріздеймін.Айғақтыуақи
ғалардықараймын.Халықфольклорынасүйенемін.Жазбабетіндеқандай
шығармаларбар,соныңбарлығынқолымжеткенжергедейінзерттеймін,
оқимын,біріменбірінсалыстырамын.Сосыналдыменойғасалып,миыма
жазамын…

ІлиясЕсенберлин

 ІЛИЯСЕСЕНБЕРЛИН

ІлиясЕсенберлинқайөңірдетуып-өсті?

Ілияс Есен бер лин 1915 жы лы қа зір гі Ақ мо ла 
об лы сы Ат ба сар қа ла сын да ту ған. Әке сі ағаш ше-
бе рі бол ған. Бі рақ өмір дің қи ын ды ғы нан алдымен 
әке сі, со дан соң ше ше сі қай тыс бо лып, іні сі Рау нақ 
еке уі же тім қа ла ды. Ту ыс та ры Рау нақ ты асы рап 
алады да, Ілияс же тім дер үйі не тү се ді. Сол уа қыт-
та ғы елі міз ді жай ла ған аш тық ке зе ңін ба сы нан 
ке ші ре ді. Көп ұза май же тім дер үйі жа бы лып қал-
ған дық тан, ту ыс тар дың үйі нен мек теп ке қа ты нап 
оқи ды. Мек теп те жүр ген де-ақ қа быр ға га зе ті не 
өлең де рі жа рия ла нып, әде би ет, хи мия, фи зи ка, 
сы зу, ма те ма ти ка, бей не леу өне рі са бақ та рын қы-
зы ғу шы лық пен оқи ды, алу ан түр лі ер те гі де шы-
ға ра ды. Мек теп ті тамам да ған нан кей ін, жұ мыс шы 

фа куль те ті не қа был да на ды. Жо ға ры оқу ор ны на тү су ді ар ман да ған Ілияс Ал ма ты 
қа ла сын да ғы Қа зақ тау-кен ме тал лур гия инс ти ту ты на тү сіп, оны 1940 жы лы бі-
ті ре ді. Жез қаз ған да жұ мыс іс теп жү ріп, әс кер ге ша қы ры ла ды. Әс ке ри бо ры шын 
өтеп жүр ген де Ұлы Отан со ғы сы на алы нып, май дан да ау ыр жа ра қат та на ды.

Жазушыныңөміржолықандайболған?

І.Есен бер лин 1944 жы лы Ал ма ты ға ора ла ды. 1947–1951 ж.ж. Қазақ 
мемле кет тік филармониясының директоры қызметін атқарады. 1937 жылы 
аты лып кет кен Хам за Жү сіп бе ков тің (әді лет ха лық ко мис са ры бол ған кісі) қы-
зы на үй лен ген і үшін қу да ла нып, 1951 жы лы 5 жыл ға бас бос тан ды ғы нан айы      -
рылады. Жа за сын Қа ра құм ка на лы құ ры лы сын да жа ры лыс жұ мыс та ры жө ні-
нен тау ин же не рі ре тін де өтей ді. Ақталып келген соң, 1953–1954 жылдары ҚР 
Гео ло гия министрлігінде аға инспектор, 1954–1955 жылдары Берсүгір шахта 
бас қар ма сының (Ақтөбе облысы) бастығы болды. 1955–1957 жыл да ры Қа зақ 
мем ле кет тік көр кем әде би ет бас па сы ның аға ре дак то ры, 1958–1967 жыл да ры 
«Қа зақ фильм» ки нос ту дия сы ның аға ре дак то ры, сце на рий ред кол ле гия сы ның 
мү ше сі, 1967–1971 жыл да ры «Жа зу шы» бас па сы ның ди рек то ры қыз мет те рін 

ІлиясЕсенберлин
(1915–1983)
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ат қа ра ды. 1971–1975 жыл да ры Қа зақ стан Жа зу шы лар ода ғы бас қар ма сы ның 
хат шы сы бо лып іс тей ді.

ІлиясЕсенберлинқандайшығармалардыдүниегекелтірді?

Құн ды әрі кө лем ді ту ын ды ла ры мен та ны мал бол ған І.Есен бер лин шы ғар-
ма шы лық жо лын ақын ре тін де бас та ған. Оның қа ла мы нан «Адам гер ші лік 
жы ры» ат ты өлең дер жи на ғы, «Боль ше вик ту ра лы жыр», «Бір жан сал» тра-
ге дия сы, «Адам мәң гі лік», «Сұл тан», «Айша» деп атала тын поэма лар ту ды. 
Сон дай-ақ қы рық тан ас там ән дер дің сө зін жаз ған.

1960 жыл дар дан бас тап, жа зу шы про за жан ры на көш ті. Алғашында оның 
«Өзен жа ға сын да», «Тол қи ды Есіл», «Адам ту ра лы ән» по вес те рі, со дан кей ін 
«Ай қас», «Қа тер лі өт кел», «Ға шық тар» ат ты кө лем ді ро ман да ры дү ние ге кел-
ді. Ілияс Есен бер лин жал пы са ны 16 ро ман жаз ған.

Қаламгер «Тау да ғы тар тыс» пьеса сымен дра ма тур гия са ла сы на да ат са лы-
сып, К.Д.Ушинс кий дің «Әң гі ме ле рі мен ер те гі ле рін» (1945 ж.), М.Жу лявский-
дің Вьет нам өмі рі не ар нал ған «Қы зыл да рия» ро ма нын (1956 ж.) қа зақ ті лі не 
ау дар ды.

Ілияс Есен бер лин – қа зақ әде бие тін де гі та ри хи ро ман жан ры ның не гі зін сал-
ған жа зу шы лар дың бі рі. Бұл ту ра лы өзі: «…осы шы ғар ма лар дан кей ін та ри хи та-
қы рып тар ға көш тім. Өйт ке ні көп жыл дан бе рі кө кі ре гім де жүр ген ар ма ным бо ла-
тын. Жал пы ал ған да «Көш пен ді лер» ат ты три ло гия ға кі ріс тім. Оның ал ғаш қы 
кі та бы – «Ал мас қы лыш», со дан кей ін – «Жан талас», «Қа һар». Бұл три ло гиям-
ның өзі ма ған оңай ға түс кен жоқ. Жи ыр ма ға таяу жыл өмі рім ді ал ды…», – деп 
жазған. Ал жа зу шы Нұр дәу лет Ақыш: «Ал ғаш қы кі тап тың маз мұ ны – ХІV–XVI, 
екін ші кі тап ті кі – ХVII–XVIII ға сыр лар да ғы, ал үшін ші сі нің маз мұ ны XIX ға сыр-
да ғы қа зақ да ла сын да та ри хи тұр ғы дан елеу лі орын ал ған оқи ға лар дың соқ та лы 
де ген де рі жай ын да әң гі ме леу ге құ рыл ған. Ал ғаш қы кі тап «Ал мас қы лыш та» қа-
зақ хал қы ның ха лық ре тін де ұйысу ға қам жа сап, бір за ман дар да Шың ғыс хан 
құр ған алып им пе рия ның сі лем де рі Ақ ор да, Көк ор да си яқ ты құ ры лым дар дан 
тәу ел сіз дік алу ға ұм ты луы, сөйт іп өз ал ды на ел бо лу жо лын да ғы тағ ды ры сөз бо-
ла ды. Үш кі тап та ат та ры атала тын та ри хи адам дар дың са ны қы ру ар жә не олар-
дың ба сым бө лі гі нің көр кем ту ын ды да кө рі ну ге ти іс ті қыр ла ры, яғ ни мі нез-құл-
қы, ой дү ние сі, дү ни ета ны мы, сырт қы-іш кі порт рет те рі, пси хо ло гия лық ерек ше-
лік те рі бір сы дыр ғы жақ сы ашыл ған», – деп жо ға ры ба ға бе ре ді.

ІлиясЕсенберлин–қазақәдебиетініңғанаемес,қазақхалқытарихыныңтөрінен
лайықтыорыналатындаратұлға.Олайдеуіміздіңбірнешесебебібар.Қазақхан
дығыныңбостандықпентәуелсіздікжолындағыкүресітақырыбынақаламтартты.
Қаламтартыпқанақойғанжоқ,өзініңэпикалыққұлашы,халықөмірініңсаналуан
қырынкеңқамтуы,қазақтарихыныңкемеңгеркөсемдерініңқайталанбасбейнесін
сомдауыжағынанөзгетуындыларданоқбойыалдатұрғанталанттышығармасы–
«Көшпенділер»тарихитрилогиясындүниегеәкелді.Бүгіндедүниежүзініңкөптеген
тілінеаударылып,әлденешеретбасылғанжазушыныңосыеңбегінхандықдәуірде
гіқазақөмірініңэнциклопедиясыдесек,артықайтқандықболақоймас.

НұрсұлтанНазарбаев

Зерделіой



18

І.Есен бер лин нің ХV–ХІХ ға сыр лар дан та ри хи сыр шер те тін «Көш пен ді-
лер» три ло гия сы – 30 жыл дың ішін де 50 рет ба сы лып, жал пы ти ра жы 3 млн 
да на дан аса шы ға рыл ған жә не әлем нің 30 ті лі не ау да рыл ған құн ды шы ғар ма. 
Ол 1982–1983 жыл да ры ХІІІ–ХV ға сыр ара лы ғын да ғы хал қы мыз дың та ри хын 
ба ян дай тын «Ал тын Ор да» три ло гия сын жаз ды.

Ілияс Есен бер лин – Мем ле кет тік сый лық тың лау реаты, сон дай-ақ «Ең бек 
Қы зыл Ту», «Құр мет бел гі сі» ор ден, ме даль дар ымен ма ра пат тал ған жазушы.

 

Ойталқы
1. Ілияс Есен бер лин нің өмі рі ту ра лы не біл дің ? Қай да бі лім ал ған?
2. Қан дай поэма лар жаз ған?
3. Жа зу шы ның та ри хи та қы рып қа жаз ған шы ғар ма ла рын ата.
4. «Көш пен ді лер» три ло гия сы қан дай жанр да жа зыл ған?

Неліктен
1. Ілияс Есен бер лин нің өмі рі не лік тен әр түр лі оқи ға  ға то лы бол ған?
2. І.Есен бер лин не се беп ті өз ма ман ды ғы нан алыс кә сіп тер мен ай на-

лыс ты?
3. Жа зу шы не ге қу да лау ға ұшы рады?
4. «Көш пен ді лер» три ло гия сы не лік тен үл кен сұ ра ныс қа ие?

Тобыңдаталдапкөр
1. Н.На зар ба ев тың: «Ілияс Есен бер лин – қа зақ әде бие ті нің ға на емес, 

қа зақ хал қы та ри хы ның тө рі нен лайықты орын ала тын да ра тұл ға», – 
де ген сө зін тал дап кө рің дер.

2. Жазушы шығармаларындағы тарихи таным негіздерінің «Қазақстан 
тарихы» туралы жазылған ғылыми еңбектермен байланысын тал-
даңдар.

Дәптеріңежаз
Ілияс Есен бер лин өмі рі нің хро но ло гия лық кес те сін жа са.

Жылдар Маңыздыоқиғалар

Меніңқазіртарихқакөбіреккөңілбөліпжүргенімнеліктен?Қазіргіөмірдіңмаған
қызықсызболғандығынанба?Жоқ,мүлдемолайемес!Менқазірөткенгекөбірек
қараймын,себебі...меніңойөрісімтереңдеп,қызықтыболыпкеледі.Өйткеніағаш
биіктеп өскен сайын оның тамырыжерге тереңдеп, бойлай береді ғой. Адам да
сондай.Олболашағыннеғұрлымкөбірекойласа,өткенінсоғұрлымкөбірекбілгісі
келеді.Олайетпейінше,болашақтыжасаумүмкінемес.

ІлиясЕсенберлин

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз
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Түйінде
https://khabar.kz/kk/anons-tarikh-tulga/item/106318-tarikh-ta-dyr-t-

l-a-iliyas-esenberlin сілтемесі арқылы І.Есен бер лин туралы бағдарламаны 
көріп, оның жазушы ретінде адам зат қа тән мә се ле лер ді ұлт тық мүд де тұр-
ғы сы нан ашу ше бер лі гін дәлелдеп, ойыңды түйінде.

Қалайойлайсың?
Егер І.Есен бер лин «Көш пен ді лер» три ло гия сын еліміз тәу ел сіз дік 

ал ған нан кей ін қай та жаз са, маз мұ нын да қан шалықты өз ге ріс бо луы 
мүм кін?

Үйдеорында
Ин тер нет тен А.Қаш қын ба ев тың Ілияс Есен бер лин ту ра лы жаз ған ең-

бе гін жүк теп, жа зу шы өмір бая ны мен то лық та ныс.

Білгенгемаржан
Әкемніңөміріөтеқиынбасталған.Олтоғызжасындаатаанасынан,өзүйінен

айырылып,біртілімнансызқалып,басқажетімдерменбіргекөпірдіңастында,жасы
рыныпкүнкешкен.Аштықпенсуықтанәбденөлугетаяғанонытауыпалып,балалар
үйіне орналастырған. Оқып, балалар үйінде тәрбиеленген соң, әкем жұмысшы
факультетінеоқуғатүседі,1940жылы«Тауинженері»мамандығыбойыншаҚазақ
таукен металлургиялық институтын аяқтайды. Соғыс басталып, әкемді майданға
шақыртады.1943жылдыңаяғындакапитанлауазымыныңиегеріболғанәкемауыр
жарақаталып,біржылгоспитальдажатыпемделгенсоң,Алматығаоралады.Соғыс
кезіндежазғанбірнешекөркемшығармасы1945жылыалғашретжарықкөрді(Қозы-
көрпешЕсенберлин).

Міне,қызық!

Ілияс Есенберлинмен тығыз араласқан жазушы Қабдеш Жұмаділов: «Мені
алғашқы қызықтырғаны – Ілияс Есенберлиннің өзі емес, «ешкімге ұқсамайтын,
немістіңбіремес,ЭссенжәнеБерлиндегенекіүлкенқаласыныңатынбіріктіріптұр
ғанфамилиясы»,–дегенекен.

Кітап–асылқазына

ҚашқынбаевА.ІлиясЕсенберлин(1915–1983)/Жалпыредакциясынбасқарған
тарихғылымдарыныңдокторы,профессорБ.Ғ.Аяған.–Астана:2014.

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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«Қаһар»романы

Ке не са ры, Нау рыз бай

Ата ғы шық ты аң қыл дап.

Жау ды үр кі тіп, қа шыр ды,

Ақ ал мас тай жар қыл дап,

Зә ре сін ал ды дұш пан ның,

Най за ғай дай шар тыл дап.

Ны сан бай жы рау

Алаш та Ке не ке ме ер жет пей ді…

Мағ жан Жұ ма ба ев

«Көш пен ді лер» три ло гия сы ның бі рін ші кі та бы – «Ал мас қы лыш» (1971 ж.), 
екін ші кі та бы – «Жан талас» (1973 ж.), үшін ші кі та бы «Қа һар» (1969 ж.) деп 
атал ды. Орыс ті лін де гі нұс қа сы 1978 жы лы Мәскеуде жарық көрді. Ау дар-
ған – Мо рис Си маш ко. Сон дай-ақ «Көш пен ді лер» три ло гия сы 1983 жы лы Поль-
ша да және 1986 жы лы Венг рия да ба сыл ып шықты.

Үшін ші кі тап тың атауы ал ға шын да «Хан Ке не» бо ла ды. Бі рақ сая си жағ-
дай ға бай ла ныс ты «Қа һар» деп өз гер тіле ді. Бұл ту ра лы жа зу шы Қаб деш Жұ-
ма ді лов: «Қа һар дың» ал ғаш қы аты «Хан Ке не» бо ла тын. «Хан Ке не» бо лып 
шы ға ру қи ын бол ды. Со дан ақыл да са ке ле, кі тап бас па дан шы ғар да біз «Қа-
һар» деп ат қой дық. Біз деп отыр ға ны мыз кім дер? Ілияс өзі бас па ға ди рек тор 
бо лып кел ген соң жан-жақ тан жас тар ды ша қыр ды. Ме ні «Қа зақ әде бие тін де» 
іс теп жүр ген же рім нен ша қыр ды. Мұх тар Ма ғауин ді, Ра ма зан Тоқ та ров ты, 
Тұт қа бай Иман бе ков ті ша қы рып ал ды. Кі лең жас тар ға ар қа сүйеді.

Іле кең нің сол кез де ең дау лы – та ри хи та қы рып қа ба руы оның ке ре мет жү рек ті-
лі гін, отан сүй гіш ті гін, ұлт шыл ды ғын көр се те ді. Ол кі сі кей ін гі қа лам дас іні ле рі не 
жол аш ты. Та ри хи мек теп ті қа лып тас тыр ды. Ме нің «Да ра боз ды», «Соң ғы көш ті», 
Мұх тар дың «Ала са пы ран ды» жа зуы на… бә рі не жол аш қан Есен бер лин нің ро ман-
да ры. Мұз жар ғыш ке ме дей ал ға жол тарт ты», – деп ес ке ала ды.

«Қа һар» тұң ғыш рет 1969 жы лы «Жа зу шы» бас па сы нан жа рық көр ді. 
1970 жы лы орыс ті лін де «Прос тор» жур на лы на (№5,6) «Хан Ке не» де ген ат пен 
жа рия ла нып, 1971 жы лы Мәс кеу дің «Со ве тс кий пи са тель» бас па сы нан же ке 
кі тап бо лып шық ты.

«Ал мас қы лыш тың» бас кей іп кері – Әбіл хай ыр, «Жан талас та» – Абы лай  
хан, «Қа һар да» – Ке не са ры. Мұн да ав тор Ке не са ры об ра зы ар қы лы қа зақ хан-
ды ғы ның жер бе ті нен жой ылу се бе бін ба ян дай ды.

Ро ман да ғы бас кей іп кер Ке не са ры (1802–1847 жж.) – қа зақ тың ең соң ғы ха ны  
(1841–1847 жж.). Ол – Шың ғыс хан ның 27-ұр па ғы, Абы лай хан ның Қа сым нан 
ту ған не ме ре сі. Жа зу шы Ке не са ры ны ай бын ды хан, ай бар лы қол бас шы, хал қын 
ерек ше сүй ген ба тыр аза мат, мем ле кет қай рат ке рі ре тін де сом дай ды.

Три ло гия ның екін ші кі та бы «Жан талас та» қа зақ тар Абы лай хан ды ақ 
ки із ге отыр ғы зып, үш жүз ге хан кө тер ге ні мен, пат ша өкі ме ті мұ ны бе кіт пей ді. 
Ор та жүз ха ны боп қа на қал ған Абы лай үш жүз дің ба сын қо сып, еш кім ге тә уел ді 
бол мау ды мақ сат ет ке ні мен, же ңіс ке же те ал май ды. Бі рақ ха лық ру хы бұ дан 
кей ін де өш кен жоқ. Оны 1837–1847 жыл дар да ғы ұлт-азат тық қоз ға лы сы ның 

Үзіндіні тыңдап, роман
оқиғасынболжа.

CD02
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кө се мі Ке не са ры хан дә лел де ді. Мі не, ро ман ның не гіз гі идея сы – ер кін дік 
ру хы ның өш пеуі. Ол – тәу ел сіз дік идея сы.

«Көш пен ді лер» три ло гия сы ның жан рын ке зін де та ри хи ро ман зерт теу ші ле рі 
Ше рияз дан Елеу ке нов пен Рах ман құл Бер ді ба ев «ро ман-хро ни ка» деп ата ды. 
«Ро ман-хро ни ка ға жан-жақ ты су рет теу тән емес, сон дық тан Есен бер лин, не гі-
зі нен, қа зақ елі тәу ел сіз ді гі нің идеоло гия лық мә се ле ле рі не ба са на зар ау дар ған. 
Идеоло гия де ге ні міз – бел гі лі дү ни ета ным көз қа ра сы бой ын ша жүйе лен ген 
идея лар. Есен бер лин нің көш пен ді лер ту ра лы ро ман-три ло гия сы ның сын дар лы 
идеоло гия сы – ұлт тық идея», – дей ді Ш.Елеу ке нов («Ға сыр мен сыр ла су»).

Ал Р.Бер ді ба ев: «…түр лі кі тап тар, қол жаз ба лар, ше жі ре лер ара сын да 
ша шы рап жат қан анық фак ті лер ден құ рал ған дық тан жә не оқи ға лар дың жыл-
на ма сы сақ тал ған дық тан, мұ ны ро ман-хро ни ка деп ата ған аб зал… Қа зақ жыр-
ла ры мен аңыз да ры ның бір қа та ры ха лық тық ро ман тә різ ді. Олар да әлеу мет тік 
си пат, адам дар ісі не дәл, нақ ты мі нез де ме беру де жиі ұшы рай ды. Бұ лар ды 
ре ті не қа рай жаз ба про фес сио нал әде би ет тің қа же ті не жа ра ту ға әб ден бо ла-
ды», – деген пікір білдірді («Қа зақ та ри хи ро ма ны»).

«Қа һар» ро ма нын да ХІХ ға сыр дың І жар ты сын да ғы Ке не са ры Қа сы мұлы 
бас та ған ха лық кө те рі лі сі сөз бо ла ды. Пат ша отар шыл да ры ның шек тен шық қан 
қы сы мы, әсі ре се, ата-ба ба сы нан ми рас боп ке ле жат қан ту ған же рі нен зор лық-
пен ығыс ты ры луы ха лық тың қа нын қай на тып, ашу-ыза сын ту ғыз ды. Бұл на-
ра зы лық тың кө те рі ліс ке ұла суы на Абы лай  хан ның не ме ре сі Ке не са ры ті ке лей 
бас шы лық ете ді. Шы ғар ма да Ке не са ры ның же ке ба сы ер лік пен мәрт тік ке то лы. 
Ро ман да кез де се тін орыс сөз де рі қа зақ тың өз ті лі не бей ім деп ай ты луы бой ын ша 
бе ріл ген. Мы са лы, ус тав – ұс тап. Бұл сөз пат ша ның 1822 жыл ғы Сі бір қа зақ та-
рын бас қа ру жө нін де гі ус та вы на бай ла ныс ты қол да ныл ған. Жа зу шы ар хив тік 
құ жат тар мен Ке не са ры ның орыс би леу ші ле рі не жаз ған хат та ры на сүй ене 
отырып, шығарма мазмұнын  нақты деректерге құра білген.

ҚаһарлыКенесарыхан
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ХалықКенесарыханныңсоңынаннегеерді?

Ав тор күн дер дің кү нін де осы сұ рақ тың қой ыла ты нын ал дын ала бол жап 
біл ген дей, ро ман ның бі рін ші, екін ші бө лі мін де тек осы мә се ле ге кө ңіл бө ліп, 
жан-жақ ты аша ды. Ар қа дан Оң түс тік ке бет те ген көш ті бас тап ке ле жат қан 
Ба янау ыл да ғы Қар жас тан шық қан Аз на бай ұлы Сей тен ба тыр дың қа сы нан бір 
елі қал май ке ле жат қан Ожар Қу бе тұлы ның ар найы қой ыл ған пат ша өкі ме-
ті нің тың шы сы еке ні шы ғар ма бас тал ған бет те-ақ бір ден бел гі лі бо ла ды. Бұ дан 
пат ша өкі ме ті нің ел бас та ған қа зақ ба тыр ла ры ның кө зін бір тін деп жою мә се ле сі 
зы миян дық пен жүр гі зіл ге ні кө рі не ді. Ожар – Сей тен нің бір кез де ба рым та ға 
да, жау ға да қа тар шап қан үзең гі лес жолда сы әрі ру ласы. Қа зақ «ба тыр аң ғал 
бо ла ды» де ген сөз ді бе кер айт па ған. Сей тен Ожар ға сыр ашып, пат ша өкі ме ті 
қа зақ ісін екі ге бөл ге нін ай та ке ліп: «Бі рі – ау ыл ара сын да ғы жер дауы, алыс-
бе ріс се кіл ді кә кір-шү кір. Мұ ны ақ са қал дар мен би лер өзі ше ше ді де ген. Екін-
ші сі – кі сі өлі мі, ба рым та, үкі мет ке ба ғын бау тә різ ді ау ыр кү нә лар. Мұ ны аға 
сұл тан бас қар ған өңір лік пір каз (ко мис сия де ген ма ғы на да) қа рай ды. Өңір лік 
пір каз екі пат ша қыз мет ке рі жә не екі жыл ға сай лан ған екі қа зақ жә сиәтір ден 
(за се да тель) құ ра ла ды. Бұ лар дың ше ші мін гу бер ния лық сот бе кі те ді. Он да бір-
де-бір қа зақ жоқ. Сөйт іп біз дің тағ ды ры мыз бә рі бір өз қол да рын да», – дей ді.

Бұл та ри хи шын дық қа М.Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ма нын да су рет те ле тін 
Құ нан бай сұл тан за ма нын да ғы бас қа ру жүй есі дә лел.

Әң гі ме сін жал ғас тыр ған Сей тен: «…қа зақ – Мұ хам мед пай ғам бар дың жо-
лын бе рік ұс тан ған дін шіл ха лық емес, оны шо қын ды рып алу оңай, тек ау ыл ға 
уә кіл дер жі бе ріл сін», – де ген де, Ожар: «Ол ус тав та шо қын ғы сы кел ген адам ға 
зор лық жа сал мауы ти іс, «өз ер кі мен шо қын сын де ген сөз бар ғой», – дей ді. Сө-
зі нен Сей тен нің се кем алып қал ғанын байқаған ол: «Ел құ ла ғы елу ғой», – деп, 
осы жайтты кездейсоқ білгендей сыңай танытады.

Ен ді Сей тен: «Қа сым тө ре біз се кіл ді ақы мақ емес еді. Ар қа же рін де се гіз 
өкі рік тің (ок руг) не үшін құ рыл ға нын біз ден бұ рын тү сін ді», – дей ке ле, оның 
то қа, ал тын, ал тай, уақ ты ер тіп, пат ша құ ры ғы жет пей тін Бес таң ба лы же рі не 
қа рай көш ке нін, ер мей қал ған бұ лар дың ше ке сі қыз ба ға нын, сол 10 жыл дың 
ішін де Тал ды өзе ні нің са ға сын да Қар қа ра лы бекінісі, Қы зыл жар бе кі ні сі нің 
жа нын да Көк ше тау бекінісі, Се мей бе кі ні сі нің тұ сын да Ая гөз бекінісі, Ом бы 
қа ла сы нан тө мен деу Ақ мо ла бекінісі, Жә міш бе кі ні сі нің қа сы нан Ба янау ыл 
бекінісі, Аман қа ра ғай дан жо ға ры Құс мұ рын округі, Ом бы ның оң түс тік са ла-
сын да Үш бұ лақ ок руг те рі құ ры лып, бү кіл Ар қа же рі не тырп ет кіз бей тін те мір 
тор жа был ға нын, қа ра ма ғын да ғы елі тү гіл, ту ған іні сі нің ба ла сын ара ша лау ға 
күші жет пей қал ға нын ашы на ба ян дай ды. 

Се гіз ок руг ке бө лін ген Ор та жүз дің әр ок ру гі не 15–20 бо лыс, әр бо лыс-
қа 10–12 ау ыл кіреді, әр ау ыл да 100 шақ ты үй. Ау ыл ды үш жыл ға жұрт сай-
ла ған – стар шын, ал бо лыс ты Шың ғыс тө ре нің тұ қы мы нан шық қан сұл тан дар 
бас қа ра ды. Ок руг ке үш жыл ға сай лан ған сұл тан дар ие… Мі не, бір қа зақ ты 
екі ге бөл ген осы жағдайдың бә рі «бө ліп ал да, би лей бер» де ген сая сат бой ын ша 
жү зе ге асып жат қа ны айқын көрінеді. Шың ғыс тұ қы мы ның қа ра ша ха лық қа 
қар сы қойы луы, пат ша бер ген шен-шек пен ге сұл тан дар дың са ты луы, Ке не са-
ры ның сұл тан дар ға өші гуі, сұл тан дық би лік тің жой ылуы си яқ ты мә се ле лер де 
нақ ты лы де рек тер ге не гіз дел ген.
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Сей тен нің ашы на тын жө ні бар. Қа зақ қыз да рын 15 сом ға са тып алып, 
шо қын ды рып, Сі бір де гі әй ел жы ны сы на мұқ таж үйлерге тап сы ра тын ды ғын, 
мұ ның бә рі І Ни ко лай пат ша ның 1825 жы лы 11 ақпан күн гі жар лы ғы бо  йын ша 
іс ке асып жат қан ды ғын, іні сі Тай жан ның пат ша ға қар сы ереуіл ұй ым дас тыр-
ға ны үшін өлім жа за сы на ке сі лгенін, оның ерже тіп қал ған үш ұлы ның Сі бір ге 
ай да луын, ал кә ме лет ке тол ма ған қы зы Ал тын шаш тың қо лға түс кен ді гін, осы-
ның бә рі не кө мек те су ге ша ма сы жет пе ге нін жіп ке тіз ген дей ба ян дай ды. Бұ дан 
бұ ра та на ел де гі тәл кек ке түс кен қа зақ қыз да ры ның ау ыр тағ ды ры кө рі не ді. 
Сон дай-ақ Қа ра өт кел дің аға сұл та ны Қо ңыр құл жа дан қор лық кө ріп, на мы сы 
тап тал ған жал шы ның қы зы Кү міс тің де жағ дайы өте ау ыр. Қо ңыр құл жа – қа-
ра пай ым ха лық қа жа ны қас, өзім шіл, оз быр, Ом бы ге не рал-гу бер на то ры ның 
се ні мі не ие бо лып, ой ына кел ге нін жа сай тын адам. Ел дің бас кө те рер ада мы на 
жа ла жау ып, жа зық сыз ұс тап бе ріп оты ра ды. Жо ға ры қыз мет, «шен-шек пен» 
жо лын да ха лық мүд де сін аяқ қа тап тап, кез кел ген опа сыз дық қа ба ра са ла ды. 
Ал Ке не са ры ның қа рын да сы – ер жү рек, қай сар, ба тыл Бо пай сұ лу аға сы на кө-
мек те су үшін қо лы на қа ру алып, ат қа қо на ды.

Алғашында Сей тен нің кө ңі лі не Ожар ту ра лы кү мән кір ген імен, ол өзінің 
де ба сы нан ту ра осын дай жағ дай лар өт кен ді гін ай тып, кү мән ді сей іл те ді. Сей-
тен де бір-ақ ар ман бар. Ол – ар ты нан ер ген көп ші лі к ті діт те ген жер ге жет кі зу. 
Ар ман да кет кен ба тыр ды жау қо лы на ұс тап бер ген Ожар өзі нің тың шы еке нін 
сез дір меу үшін «ме ні де бай лаң дар» де ген бұй ры ғын Сей тен ап-анық ес ти ді. 
Бі рақ бә рі ен ді кеш. Құ рыл ған тор ға мық тап ілін ген Сей тен абақ ты да мерт бо-
ла ды. Жа зу шы Сей тен ар қы лы кү рес жо лы ның аса ау ыр, қи ын, азап ты еке нін 
ба рын ша дәл көр се те ал ған. Сей тен мен Ожар дың сө зін ес тіп қал ған Тай мас 
жал ғыз өзі қа ру лы топ қа қар сы шы ға ал май ды. Кей ін нен Ожар абақ ты дан 
қа шып шы ғып ты, Тай жан ның қы зы Ал тын шаш қа үй ле ніп ті де ген ді ес ті ген 
Тай мас мән-жай ды Ке не са ры ға ай та ды. Ке зін де Ал тын шаш ты Ом бы ның бір 
бай сау да ге рі са тып алып, ге не рал Фон дер сон ға тар ту ете ді. Ожар дың Сей тен 
ба тыр ды ұс тап бер ген «адал ды ғы на» ри за бол ған Фон дер сон екі ап та дан ке-
й ін абақ ты ға өзі ке ліп, одан «не ті ле гің бар?» деп сұ рай ды. Ожар Ом бы ға бір 
кел ген де 16 жас та ғы Ал тын шаш ты жәр мең ке ден кө ріп, сұ лу лы ғы на тән ті боп 
қал ған. Ожар: «Есі гі ңіз де жүр ген ма лай қыз ды бер се ңіз бо ла ды», – дей ді. Орыс 
ше неуні гі: «Әке сін ұс тап бер ген адам ға қыз қа лай кө не ді», – деп, ер кі нен тыс 
бе ру заң ға қар сы ке ле ті нін ай та ды. Ожар: «Қыз ды көн ді ру дің мін де тін өзім 
алай ын», – дей ді. Ге не рал амалсыз айт қа ны нан қай та ал май ды. Ал тын шаш 
Ожардың екіжүзділігінен бейхабар болатын. Осы лай ша, Ал тын шаш өзі нің та-
ғы да азап қа тү се ті нін біл ме ген еді.

Ожар ау ыл да жоқ бол ған дық тан, хан Ал тын шаш ты ша қы рып, Ожардың 
іш тен шыққан жау еке нін ай та ды. Оның әке сі мен аға сын өл тір тіп, ту ыс та рын 
ит жек кен ге ай дат қа нын хан сө зі нен ұқ қан Ал тын шаш осын дай бір кү дік тің 
бар еке нін се зі не бас та ға нын ай тып, әке ке гін қай та ру ды өзі не қал ды ру ын 
сұ рай ды. Хан: «Қа пы қа лып жүр ме», – де п ес кер те ді.

Ұзақ уа қыт ақ сүй ек офи цер дің үй ін де үй қыз мет ші сі бол ған зе рек Ал тын-
шаш орыс ті лін ға на емес, фран цуз ті лін де мең ге ріп ала ды. Өйт ке ні олар үй де 
ақ сүй ек тер ге тән әдет пен бір-бірімен тек фран цуз ша сөй ле скен. Бұл тіл ді бі-
ле тін ді гін оларға сез дір ме ген Ал тын шаш Ке не са ры ту ра лы талай мә лі мет тің 
шет-жа ға сын ес тіп-бі ліп жү ре ді. Жас бол са да, көр ген-түй ге ні мол Ал тын шаш 
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жо лай ал ты ба қан ой нап жат қан жас тар ға қо сы лып, ән са ла ды. Сол жер де 
23 жас та ғы Бай та бан ба тыр мен та ны сып, еке уі бір ден тіл та бы са ды. Бі рін-бі рі 
тез тү сін ген екі жас қалт қы сыз ара ла са бас тай ды. Сә мен жо лау шы лап кел ген 
до сы Ожар ға мұ ны ай та ды жә не Ал тын шаш тың хан ор да сы на бар ға нын, Тай-
мас тың осын да еке нін жет кі зе ді. Әш ке ре боп қал ға нын бір ден аң ғар ған Ожар 
Ал тын шаш ты өл ті ріп, қаш пақ бо ла ды. Ол Ал тын шаш ты ды рау қам шы мен 
са бап, әке сі Тай жан мен Сей тен ба тыр ды ұс тап бер ген өзі еке нін ашық ай та ды. 
Ал тын шаш ке шік кен нен кей ін үйі не із деп кел ген Бай та бан қыз ды дер ке зін де 
құт қа рып қа лып, Ожар ды өл ті ре ді. Та лық сып жат қан Ал тын шаш ты кө те ріп, 
хан ор да сы на ке ле ді. Ке не са ры дан рұқ сат сұ рай ды. Еке уі нің тойы дү ріл деп 
өте ді.

Бұл кез де Қо ңыр құл жа дан көр ген зор лық-зом бы лы ғы на жа ны күй ген 
Кү міс тің әке сі үй іші мен Ке не са ры қо лы на кеп қо сыл ған. Орыс ша тіл біл мей тін 
Кү міс ті Орын бор ге не рал-гу бер на то ры  Генс ке алып кір ген Ал тын шаш Қо ңыр-
құл жа ның үс ті нен ша ғым ай та ды жә не жа зық сыз ай да лып кет кен аға ла рын 
ті рі бол са, шы ғар ту ға кө мек те суін сұ рай ды. Орыс ша та за сөй лей тін Ал тын-
шаш ты ге не рал мұ қи ят тың дай ды.

Ке не са ры  Орын бор ге не ра лы нан «Қо қан дық тар мен со ғыс қан ды қойып, 
бі тім жа сап, уә де бой ын ша Орын бор ше ка ра сы на қай тып ке ліңдер» де ген маз-
мұн да хат ала ды. Амал жоқ, Ке не са ры уә де де тұ ра тын ды ғын ай та ды.

«Зе рек тік, ой шыл дық, се зім тал дық – ана сү ті мен бір ге бі те тін қа си ет тер. 
Мұ ны адам са тып ала ал май ды, егер жү ре гін де осы бір қа си ет тер дің ұш қын-
да ры бол са ға на өмір, қор ша ған қо ғам оны не ұл ғай та тү се ді, не өші ре ді» де ген 
сөз ді ав тор Есір ке ген ге қа ра тып ай тып отыр. Өйт ке ні талап ты жас жі гіт көп 
нәр се нің ма ғы на сын тү сін гі сі ке ле ді. Се мей де төрт жыл орыс ша оқы ған атақ ты 
Ма сан би дің не ме ре сі Есір ке ген Пе тер бург те гі ка дет кор пу сы на түс пек. Есір-
ке ген Ке не са ры ауы лы ның үс ті мен жү ріп, ке те рін де Кү міс ті бір кө ріп қа лу ды 
ар ман дап ке ле ді.

Ақ пат ша ның бір топ «кә рі қы лыш» жен дет те рі Ке не са ры ға қол ұшын бе рген 
ал тай ру ының бір ауы лын қан нен-қа пер сіз отыр ған жерінде ша ба ды. Отыз 
шақ ты адам қай тыс бо ла ды, ажар лы қыз-ке лін шек те рі мен бар ма лын ай дап, 
«Ке не са ры жа ғы на шық қан дар дың кө ре тін кү ні осы» деп, сә лем ай тып ке те ді.

Орын бор ға жет кен Есір ке ген Кү міс пен кез де сіп, ке ле сі кү ні Пе тер бург ке 
ат та нады. Орын бор ше ші мі бой ын ша Пе тер бург ке бар ған Кү міс ке Есір ке ген 
кө мек те сіп, Қо ңыр құл жа ны ор ны нан тү сір те ді. Есір ке ген мен Кү міс үй ле не ді.

Ке не са ры қо лы 1843 жы лы пол ков ник Би за нов бас қар ған орыс әс ке рі мен 
со ғы сып, ығыс ты ра ды.

Ке ңес өкі ме ті тұ сын да «пат ша өкі ме ті нің жы мыс қы сая са ты» де ген сөз көп 
ай ты лып, көп жа зы ла тын. Бі рақ оның қан дай жы мыс қы лы ғы бар еке ні анық 
айтылмайтын. Мі не, осы мә се ле ні сол кез дің өзін де тұң ғыш рет қа зақ әде бие ті 
мен та ри хын да ашық жаз ған І.Есен бер лин бол ды.

Сол кезеңдегі пат ша өкі ме ті нің бас қа ру жүй есі опа сыз дық, ал дап-ар бау, 
қор қы ту, тар тып алу де ген нің бар лы ғын жос пар лы түр де жүр гі згені ро манда 
то лық бейнеленеді. Тіп ті «Жан талас» ро ма ны ның ал ғаш рет қа зақ ті лін де емес, 
орыс ті лін де «От чаяние» де ген ат пен Мәс кеу ден шы ғуы да қа зақ бас па гер ле рі-
нің жас қан шақ та ға нын көр се те ді. Бар лық мә се ле Мәс кеу ар қы лы ше ші ле тін-
дік тен, осылай болған.
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Бұданқандайқорытындышығаруғаболады?

Бұл бір кез де қы лы шы нан қан там ған Ке ңес өкі ме ті сая са ты ның то қы рау ға 
ұшы рай бас та ға нын көр се те ді. Егер 1937–1938 жылдары бол са, ең бі рін ші 
І.Есен бер лин ұста лар еді. Тіп ті М.Әуе зов ке «бай дың тұ қы мын на си хат та ды» 
де ген ай ып та ғыл ға ны үшін «Абай» ро ма ны бой ын ша қан ша ма ақ та лу ға ту ра 
кел ге ні та рих тан мә лім. Ал І.Есен бер линнің бір ден хан тұ қы мы ту ра лы жа зуы 
жә не кі тап та ры ның ал ды мен орыс ті лін де жа рия ла нуы – адам  сенгісіз жағдай. 
Де се де, жа зу шы ға мүл де тос қау ыл қой ыл ма ды деу ге бол мас. Әде би са рап та ма 
тұр ғы сы нан кел ген де, Ке ңес өкі ме ті тұ сын да «Көш пен ді лер» три ло гия сы 
ту ра лы пі кір айт қан ға лым дар дың көп ші лі гі «Қа һар ға» кел ген де Ке не са ры ны 
ау ыз ға ал май, си пай қам шы лап өтіп отыр ған.

Ке не са ры ны зерт теп, хан ту ра лы та ри хи ең бек ті ал ғаш жаз ған тарихшы-
ғалым Ер мұ хан Бек ма ха нов 25 жыл ға бас бос тан ды ғы нан ай ыры ла ды. Тек 
тәу ел сіз дік ке қол жет кіз ген тұс тар дан бас тап ға лым дар да өз пі кі рін ашық 
жа рия лай бас та ған.

Абы лай дәу ірі нен бас тап қа зақ пси хо ло гия сын жі ті зерт теп ке ле жат қан 
пат ша лық өкі мет тұ зақ ты бір емес, бірнеше жер ден құр ған.

Ре сей дің Абы лай за ма ны нан бе рі жүр гі зіп ке ле жат қан отар лау сая са ты 
ға на емес, қа зақ хал қы ның ба сы на түс кен бас қа да қау іп бар. Ол – Оң түс тік 
қа зақ та ры тәу ел ді бо лып, зор лық-зом бы лық кө ріп ке ле жат қан Қо қан, Хиуа 
хан дық та ры. Ре сей пат ша лы ғы та ра пы нан қау іп тө не ті нін сез ге ні мен, Ор та 
Азия хан да ры ның қа зақ тар мен одақ та су ға құл қы жоқ. Ке рі сін ше, қа зақ да ла-
сын талан-та раж ға са ла тын оң тай лы сәт ті кү тіп отырғаны Таш кент тің құш бе-
гі сі (би леу ші сі) Бег дер бек ке кө мек сұ рап кел ген Есен кел ді мен Сар жан сұл тан-
дар дың қа сын да ғы 18 нө ке рі мен қо са, ұй ық тап жат қан да өл ті рілуі ар қы лы 
ақи қат ашы ла тү се ді. Тек Ағы бай ба тыр мен Сар жан ның ба ла сы Ер жан ат қо ра 
жақ та жү ріп, ті рі қа ла ды. Бұ лар ға сол жер де жұ мыс іс тей тін бір құл кө мек те-
сіп, қа шы рып жі бе ре ді. Бау ыр ла ры нан қа пы да ай ры лып, ыза бол ған Ке не са-
ры ның «Таш кент ті ша бу ке рек» де ген мәрт мі не зін кө ре міз. Бі рақ ел би леу ші-
ле рі бұ ған қар сы бо ла ды. Ке не са ры ның кек тен ген сұл тан дар мен пат ша бе кі-
ніс тер іне жасаған ша буы лы ерек ше си пат тала ды.

Ро ман да Ке не са ры ның іні сі Нау рыз бай, шұ бы рт па лы Ағы бай, та бын Бай-
та бан, ал тай Тө ле бай, то ғыз таң ба лы Бұ қар бай, ба ға на лы Құ дай мен де, қып шақ 
Иман си яқ ты қа зақ ба тыр ла ры ның ке сек тұл ға ла ры сәт ті сом дал ған. Қан 
май дан да қайт пай тын, жа сы май тын, өр ше ле не тү се тін бұ лар дың көз сіз ер лі гі 
ту ған жер ге де ген шек сіз сүй іс пен ші лі гі ар қы лы кө рі не ді.

Ілияс Есенберлин қазақтың ұлттық санасының оянуына, тарихи зердесінің
жаңғыруынаөлшеусізүлесқосты.ЕгеролХХғасырдыңбаскезіндеөмірсүрсе,сөз
жоқ,Алашқозғалысыныңжуанортасындажүререді.Кейдеолменіңкөзімекеше
гіАхметпенӘлихан,МіржақыппенМағжанныңсарқытысияқтыболыпкөрінетін.
ӨзұлтынжантәніменсүйгенІлекеңтәуелсіздіктаңынкөреалмай,армандакетті.
АлайдабіздіңазатзаманымыздыңәрсәтіндеКенесарысекілдіқұрбандардыңкиелі
қаныболғанындай,ІлиясЕсенберлинніңдеқаламізіжатыр.

ҚабдешЖұмаділов

Зерделіой
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Ке не са ры қоз ға лы сы 10 жыл ға со зыл ған. Ке не са ры ның бар мақ са ты – тә  -
уел   сіз хан дық ор на ту, ел бас қа ру жүй есі не ре фор ма жүр гі зу, би лік ай ту, сау да-
сат тық жа сау. Оның сау да-сат тық ке ру ен де рі не ти іс пей, са лық тө ле туі бү гін гі 
ке ден дік сая сат ты көр сет се, са лық са лу ға бай ла ныс ты құ рыл ған жа са уыл дар 
бү гін гі са лық по ли ция сын елес те те ді.

Бұ рын құл мен кү ңін өл тір ген дер жа за лан бай тын . Кенесары олардың және  
ба рым та шы лар дың жа за сын да қай та қа рап, әді лет ті түр де ше шкен. Ата сы 
Абы лайдың за ма нын да ғы хан дық ке ңес жұ мы сын қай та жан дан ды ра ды.

Ро ман со ңын да Абы лай си яқ ты көр ген тү сі дәл ке ліп, Ке не са ры Кө кіл тау 
бау рай ын да ажал та ба ды. Көр ген ұзақ тү сі нің қыс қа ша маз мұ ны мынадай: 
«Қыр ғыз ма нап та ры на «Ағай ын ды екі жұрт бі рі гіп, Қо қан ды жояйық. Же ке 
ел бо лай ық» деп хат жа зып пын. ...Ке лі сім сұ рап бар ған Сау рық ба тыр ды олар 
өл ті ріп ті. ...Біз со ғыс пақ бо лып жат қан да Сы па тай ба тыр мен Рүс тем тө ре 
біз дер ді тас тап ке те ді. Қа лың қол қор шау ға тү се ді. Бір жа ғын да пат ша сол-
дат та ры, бір жа ғын да қо қан дық тар, бір жа ғын да ала қал пақ ма нап тар. «Жек-
пе-жек» де сем, ма нап тар кү ле ді. Мен бір-еке уі бол са ғой деп ар ман ет кен пат ша 
зең бі ре гі пат ша ның 5000 ада мы на бой бер ме ген әс ке рім ді қы рып ба ра ды. Бір 
уа қыт та Ақауыздың жа лын құ шып, Нау рыз бай құ ла ды. Мен Қа ра су өзе ні не 
се кі ріп, ар ғы бет ке өт сем, Тө ре гел ді ма нап бас қар ған Қа ли ғұл жа са ғы тұр екен. 
Қа ли ғұл: «Има ның ды айт , ба сың ды ала мыз», – дей ді. Мен ба сым нан өт кен 
өмі рім ді, ту ған-ту ысым ды, қа тын-ба лам ды, үзең гі лес се рік те рім ді, туып-
өс кен Көк ше нің кө гіл дір тау ла рын, Са ры ар қа ның ай дын шал қар көл де рін көз 
ал ды ма елес те тіп, ән сал дым. Сон да ғы қош та су ымның екі ау ызы қа зір де есім-
де: «Қош, аман бол, Са ры ар қа, өс кен же рім», – деп бас тала ды. ...«Ке не са ры 
өл ді» де ген ді ес тіп жа тыр мын. Ны сан бай жоқ тауы да ра естіледі ... 

Бұ дан кей ін сы бан, ал бан жі гіт те рі ме нің ке гім ді алам деп, Тө ре гел ді ні ат 
құй ры ғы на бай лап өл ті ріп ті. Мұ ны кө ре ал ма дым…» дей келе, Кенесары оны 
көре алмауының се бе бін ай тады. Қал ған жағ дай лар жіп ке тіз ген дей ба ян да-
ла ды.

Ро ман «Ал мы нау көш Шың ғыс хан ша буы лы нан бас тап, ал ты жүз жыл дан 
ас там өзі нің же рі, суы, тәу ел сіз ді гі үшін кү рес кен қа зақ ат ты көш пен ді көк-
жал дар  дың ең соң ғы ұлы кө ші еді», – деп аяқ тала ды.

Ре сей де оқып, білім ал ған қа зақ жас та ры ның тип тік бей не сі Есір ке ген 
ар қы лы тәу ел сіз дік идея сы ның үміт оты, ар маны сөн бе ген дей кө рі не ді.

Романдыкімдерзерттеді?

«Қа һар» ро ма ны ту ра лы пі кір ай тып, ма қа ла жаз ып, зерттеулер жүргізген 
Ә.Мар ғұ лан, Ә.Әлім жа нов, Р.Бер ді ба ев, Х.Әді ба ев, М.Қа ра таев, Ш.Елеу ке нов, 
Р.Нұр ға ли, Қ.Ал пыс ба ев, Ж.Дә де ба ев, Г.Ло мид зе, В.Осац кий, Н.Ро ве нс кий, 
П.Ко сен ко т.б. әде би ет ші-сын шы лар дың зерт теу ле рі бар. І.Есен бер лин нің 
10 том дық шы  ғар  ма лар жи на ғы 1984–1988 жыл дар ара лы ғын да «Жа зу шы» 
бас па сы нан жа рық көр ді. Ал ғы сөз ді Р.Бер ді ба ев, соң ғы сөз ді Р.Нұр ға ли 
жазды.
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Ойталқы
1. Шы ғар ма да қан ша та рау бар? Әр тарауда қандай басты оқиғалар 

суретте леді? 
2. Ро ман ның сю же ті қа лай құ рыл ған? Қа зақ хал қы ның өмі рі қа лай 

сурет тел ген?
3. Ро ман атау ын бас қа ша қа лай өз гер тер едің?
4. Ро ман да қазақ халқының басындағы қан дай қи ын жайт тар су-

реттеле ді?
5. Ро ман ды оқы ған да қан дай се зім де бол дың?
6. Ав тор Ке не са ры хан ның ұлт үшін жүргізген кү ре сін қа лай көр се те ді?

Неліктен
1. Не лік тен «Қа һар» ро ма ны три ло гия да ғы ең бас ты шы ғар ма саналады?
2. І.Есен бер лин не себепті осын дай күр де лі шы ғар ма ны жа зуды мақсат 

етті?
3. Не ге ро ман да өте қа ты гез эпи зод тар бе ріл ген? Бұл не ні біл ді ре ді?

Тобыңдаталдапкөр
1. Өз де рі ңе 9-сы нып тан та ныс Ны сан бай жы рау дың «Ке не са ры – Нау-

рыз бай» жы ры мен «Қа һар» ро ма нын са лыс ты рып, «Жо лау шы ның 
қой ын дәп те рі» әді сі мен тал қы лап, ой ла рың ды қо ры тын ды лаң дар.
1) Топ қа бө лі нің дер.
2) Шы ғар ма лар үзін ді ле рі нен ұқ сас оқи ға лар ды жа зып алың дар.
3) Осы үзін ді лер де гі көр кем де гіш құ рал дар дың түр ле рін топ ішін де 

тал қы лаң дар.
4) Өз әсер ле рің ді жа зың дар.
5) Жаз ған пі кір ді ав тор орын ды ғын да оқың дар.

Тарихиэпопеяныжазудысоңғыкітаптанбастауымныңсебебі,обаста,тарихиде
ректердіжинаукезінде,романғакіріспесбұрын, іштейжоспаржасағанедім.Яғни
көңілімде, ісжоспарымдахалқымыздың500жылдық тарихынқамтитынтрилогия
болыпқалыптасты.Бірақтрилогияныңеңсоңынанбастауымасебепболды.Еңал
дымен,тіршіліктіңкейбіртауқыметінтартқандықтанба,үшеуінбірденқамтыпжа
зуғаөмірімжетеме,жетпеймедептеқауіптендім.Соданболархалыққа,болашақ
үрімбұтаққаайтпақболғанойымныңтарихиоқиғаларғадегенжазушылықтенден
циямменпозициямныңайқынкөрінісіболғанбастытемірқазығым–«Қаһар»еді.
Егералдыңғыларынайтыпкеліп,көксегеннегізгіойымақолжетпейқалса,өмірбақи
арманда,орнытолмасөкініштеөтуіммүмкінғой.

ІлиясЕсенберлин

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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2. «Жа зу шы ті лі нің сөз ді гін» құ рас ты рып, кес те ні тол ты рып, тал даң дар.

Тілдікерекшеліктері Мысалдары

3. «Шеринг» әді сі мен ро ман да кө те ріл ген мә се ле лерге талдау жасаңдар. 
4. Ілияс Есен бер лин нің: «Ме нің қа зір та рих қа кө бі рек кө ңіл бө ліп жүр-

ге нім не лік тен? Қа зір гі өмір дің ма ған қы зық сыз бол ған ды ғы нан ба? 
Жоқ, мүл дем олай емес! Мен қа зір өт кен ге кө бі рек қа рай мын, се бе бі… 
ме нің ой-өрі сім те рең деп, қы зық ты бо лып ке ле ді. Өйт ке ні ағаш би ік-
теп өс кен сай ын оның та мы ры жер ге те рең деп, бой лай бе ре ді ғой. Адам 
да сон дай. Ол бо ла ша ғын не ғұр лым кө бі рек ой ла са, өт ке нін со ғұр лым 
кө бі рек біл гі сі ке ле ді. Олай ет пей ін ше, бо ла шақ ты жа сау мүм кін 
емес», – де ген сө зін тал даң дар.

Дәптеріңежаз
1. Ро ман да ғы бас ты үш кей іп кер ді алып, кес те ні тол тыр.

Кейіпкер Турамінездеу Жанамамінездеу

2. Ро ман да ғы өзі ңе ұна ған ой лар ды не қа нат ты сөз дер ді қа тыс ты рып, ша-
ғын шы ғар ма жаз.

Түйінде
1. Шы ғар ма да ғы за ман кө рі ні сі мен қа зір гі за ман кө рі ні сін са лыс тыр.
2. Ав тор бей не сі н шы ғар ма ның не гіз гі идея сы мен бай ла ны сты ай қын дап, 

түй ін де.
3. https://kitap.kz сайтынан Г.Зелинскийдің «Қазақ» поэмасын оқып, 

ро манмен са лыс ты рып, екі шығарманың та ри хи жә не көр кем дік құн-
ды лы ғы на ба ға бер.

4. «Құн ды ой» ст ра те гия сы бой ын ша ро ман ның ма ңы здылығы ту ра лы 
ойыңды 7 сөй лем мен жеткіз.

Қалайойлайсың?
1. Не се беп ті ро ман да ғы жә не әлем әде бие тін де гі құн ды лық тар үй ле се ді?
2. «Көш пен ді лер» три ло гия сы ның өмір шең ді гі не де?
3. Се нің ой ың ша хан қан дай бо луы керек?

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?
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Үйдеорында
1. Интернеттен «Көш пен ді лер» филь мін кө ріп, сце на рий ге ба ға беріп, 

әлеуметтік желінің біріне хабарлама жаз.
2. «Қаһар» романының композициясын, жанрлық ерекшеліктерін ай-

қын  дап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан қарастырып, рецензия жаз 
(СD-дегі №4 қосымша). 

3. «Қаһар» романындағы Алтыншаш образын Ж.Аймауытұлының «Ақ-
бі лек» романындағы Ақбілек бейнесімен салыстырып, БАҚ бет теріне 
мақала жаз.

4. СD-дегі №1 қосымшаны үлгі ретінде пайдаланып, презентация жаса.

Білгенгемаржан
Романхроникадегеніміз–романзерттеуәріроманшежіре.Оныңтанымдық

мүмкіндіктерімол…Кенесарыбастағанұлтазаттығыкөтерілісіоқиғаларынсуретте
генденақтылыкүнтізбелікдеректерге,шежірегесүйенеді.(Ш.Елеукенов.Ғасырмен
сырласу,Алматы:Елорда,2004.–(181,197б.).442б.

Құшбегі–зат.көне.белгілібіраймаққа(қалаға)билікжүргізушініңлауазымы.
Ұлыжүздіңшанышқылы,қаңлыруларыкөптенберіТашкентқұшбегініңқарамағында
қалған.(І.Есенберлин.«Жанталас»).Алдыартынанайзаұстаған,салтанаттынөкері
баркөріктікеруен.БұлдаТашкентқұшбегініңарнаулықонағы(І.Есенберлин,«Қа
һар»романы)Қазақәдебитілініңсөздігі,2009.10том.–464б.

Шындапкелгенде,әдебиетдегенніңөзі–жазушыныңішкіойын,сезімінкөрсету,
білдіру.Оныңөміргедегенкөзқарасы.Әдебиеттіңөзі–субъективтідүние.Ақынбол
сын,прозаикболсын,шығармасыарқылыөмірдегібүкілқұбылыстыжинақтапәкеліп,
өзініңұғымыбойыншабереді.Тарихикейіпкерменәдебикейіпкердітеңқоюғабол
майды.

Ілияс Есенберлиннің «Қаһарындағы» Кенесары шынайы өмірдегі Кенесары
емес. Кенесарының фольклордағы образын мен зерттедім, онда ол – идеал. Ал
Есенберлиноныөзұғымыншаберіпотыр.Тарихишығармаөзалдына,олешқашан
тарихиеңбектіауыстыраалмайды.Бірақоқырманғаойсалады.Көркемәдебиеттің
күшіадамғаәсеретуінде(СейітҚасқабасов).

Шығармашылықтапсырма

«Информатика»пәніненалғанбіліміңесүйеніп,шығармадағыөзіңеұнағанбір
эпизодтыScratchпрограммасындадайындап,ұсын.

Әдебиеттеориясы

Трилогия(грек.trі–үш,logos–сөз)–мазмұнмағынасы,сюжетіжағынан
бірбіріментығызбайланыста,негізгікейіпкерлеріортақкелетін,өзаражал
ғасқан,тұтасүшбөлімдітуынды.

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Дилогияныда,трилогияныдақұрайтынәршығармадабаяндалатыноқиға
тиянақталып,көбінесе,негізгікейіпкердіңөміріндегібелгілібіркезеңдіқамтиды.
Сондықтанбұлшығармалардыңәрқайсысыөзіншеаталып,жекекітапболыпта
басылабереді.Әрбөлімніңжекеаттарыболғаныменде,оныңсюжеттікжелісінде,
композициялыққұрылымындатұтастықболады.Алғашқыбөлімдегікейіпкерлер
кейінгілеріндедеәрекетжасап,авторлықидеяныашуғақызмететеді.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

«Алмасқылыш»,«Жанталас»кітаптарыноқып,«Қаһар»романыүшеуі
ніңтрилогияекенінбілдіретінортақбелгілердітап.

Міне,қызық!

«Қаһар»–І.Есенберлинниң«Көшпенділер»трилогиясыныңүшіншікітабыбол
ғанымен, бірінші жазылған шығарма. Бірінші кітап болыпшықса да, трилогияның
үшіншікітабынаайналусебебі–үшкітаптыңнегізгітүйініосы«Қаһарда»тұрғанды
ғында.

Кітап–асылқазына

1. Есенберлин І. Көшпенділер. Тарихи трилогия. – Алматы: Ілияс Есенберлин
атындағықор,1998.–584б.

2. ЕлеукеновШ.Замандаспарасаты.–Алматы:Жазушы,1977.–108б.
3. БердібаевР.Қазақтарихироманы.–Алматы:Ғылым,1979. – 240б.
4. БердібаевР.ІлиясЕсенберлин.Онтомдықшығармаларжинағы.Тарихироман.

6том.–Алматы:Дәуір,2018.–432б.

Қолданыпкөр

Е.Бекмаханов,Ж.Қ.Қасымбаев,М.Қоңыровт.б.тарихшылардыңеңбектерін
дегі КенесарыҚасымұлы туралыдеректердіжәнеНысанбайжыраудың«Кене
сары – Наурызбай» жыры, М.Жұмабаевтың «Оқжетпестің қиясында» өлеңі,
М.Әуезовтің «Хан Кене» трагедиясы, Ғ.Мүсіреповтің «Ұлпан» романындағы
Кенесары хан бейнесінің ашылуын зерттеп, топпен «Кенесары хан»фильмінің
сценарийінжазыңдар.Онымектепсайтындажариялаңдар.

Эксперименттіктапсырма
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АсқарСүлейменовшығармашылығы–еңалдымен,ұлтсыздануғақарсы
шығармашылық,қарсылықәдебиеті.Демек,оныңқайнаркөзідеұлттық
дүниетанымда, ұлттықфилософияда, салтдәстүрде, санасезімде...
АсқарСүлейменовдүниетанымының,әдебиетініңнегізінбатыстанемес,
өзтарихымыздан,өзфилософиямызданбастаукерек.

АбдулРахманұлыАбдулкәрім

 АСҚАРСҮЛЕЙМЕНОВ

АсқарСүлейменовқайөңірдетуып-өсіп,білім
алған?

Ас қар Сү лей ме нов 1938 жы лы Түр кіс тан 
об лы сы Түр кіс тан ау да ны Шор нақ ауы лын да 
дү ние ге кел ген. Әке сі со ғыс тан орал ма ған  соң, 
тұр мыс жағ дай ына бай ла ныс ты Со зақ ау да ны-
на қа рас ты Шо лақ қор ған ел ді ме ке нін де өсіп, 
ер же те ді. Қа зақ ша, орыс ша әде би кі тап тар-
ды көп оқы ған дық тан, екі тіл ге бір дей же тік 
бол ған. Қа зір гі Абай атын да ғы Қа зақ ұлт тық 
пе да го ги ка лық уни вер си те ті нің та рих-фи ло-
ло гия фа куль те тін жә не оның ас пи ран ту ра сын 
бі тір ген.

Қаламгерқандайқызметтердіатқарған?

А.Сү лей ме нов «Жұл дыз», «Па ра сат» жур-
нал   да  рын да, «Қа зақ фильм» ки но с ту дия сын да, 
Жа зу   шы лар ода ғын да, М.Әуе зов атын да ғы Қа зақ 
ака де мия лық дра ма театр да қыз мет ет кен. Ол 
өзі жұ мыс іс те ген ор тала ры на жа ңа леп ен гі-
зу   ге ты рыс қан. Мә се лен, «Қыз Жі бек» көр кем 
филь мі  нің ре дак то ры ре тін де көп те ген шы ғар ма-
шы лық жұ мыс ат қар ған, «Құ ла гер» ки но филь-
мі не тү се тін жылқыны Жам был об лы сын да ғы 
Лу го вой жыл қы зау ыты нан өзі із деп, тау ып 
әкел ген. Қа зақ ака де мия лық дра ма теат ры ның 
әде би ет бө лі мі нің мең ге ру ші сі бол ған кез де ұлт-
тық клас си ка ның жа ңа ша ин те рп ре та ция ла-
нуы на үл кен үлес қос қан.

АсқарСүлейменов
(1938–1992)

АсқарСүлейменов–те
реңнен суырып, таңдай
ды қуырып айтатын, еш
қашан ешкімге, ештеңеге
ұқсамай, елден ерек мү
сінделгенжан.

ӘбішКекілбаев

Зерделіой
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АсқарСүлейменовқандайшығармалардыдүниегеәкелген?

Әріп тес те рі «әлем дік әде би ет тің, со ның ішін де мо дер низм үл гі сі нің сұ лу 
өр нек те рін өз про за сы на ше бер кө ші ре біл ген жа зу шы» деп ба ға бе ре оты рып, 
оның пси хо ло гия лық қақ ты ғыс тар мен фи ло со фия лық тол ғау лар ға то лы шы-
ғар ма ла рын бір ден тү сі ніп оқу оңай емес еке нін ай та ды.

Оның «Бе сін», диа лог прин ци пі мен жа зыл ған «Адас қақ», «Бе са тар» атты 
про за лық шы ғар ма ла ры, «Ар ғы мақ пен ша бан доз», «Кек» дра ма лық жи на ғы, 
«Бол мыс пен бет пе-бет» деп аталатын сы ни-эс те ти ка лық ең бек те рі, «Ша шы лып 
түс кен тір кес тер» ат ты фи ло со фия лық ой-тол ғам да ры, әде би ет пен өнер ту ра-
сын да жүз ден ас там ма қа ла ла ры жа рық көр ген. А.Сү лей ме нов тің «Бе сін» кі та-
бы ту ра лы мақаласында Ға бит Мү сі ре пов: «Жа ңа ша жа зу шы, жа зу ға жа ңа лық 
кір гі зер жа зу шы ке ле жа тыр. Тек Ас қар ды сы дыр тып оқы май, іш ке түйе оқу 
ке рек», – деп жаз са, Зей нол ла Се рік қа лиев: «Өнер дің шын қа ді рін бі ле тін дер 
жү ре гін де есі мі дәйім сақ талар көр нек ті қа лам гер, то ла ғай сын шы Ас қар Сү лей-
ме нов – дра ма лық шы ғар ма ла ры мен ға на емес, «Құ ла гер», «Ар ғы мақ пен ша-
бан доз» филь мде рінің сце на рий ле рі, Ға бит Мү сі ре пов ті те бі ре нт кен про за лық 
ту ын ды ла ры, әде би ой лы тол ға ныс та ры ар қы лы да талай ұр пақ ты та бын ды рар 
өл шеу сіз та ғы лым өне ге сі», – деп жа зу шы ның талан ты на тән ті бол ды.

А.Сү лей ме нов тек да рын ды қа лам гер ға на емес, қа зақ хал қы ның ру ха ни 
көш бас шы ла ры ның бі рі бол ған. Ай на ла сын да ғы шы ғар ма шы лық ие ле рі нің 
бар лы ғы ның ба сын қо сып, топ тас ты ра біл ген. Оның әр бір шы ғар ма сы бос тан-
дық қа ұм ты лу ға, та ри хи та мыр лар ды, ұл ты мыз дың өзін дік ерек ше лік те рін 
сақ тап қа лу ға үн деп оты ра ды. Қа зақ тың күй інен бас тап, клас си ка лық му зы ка-
ны да жа ны мен жақ сы көр ген.

А.Сү лей ме нов тің әде би мұ ра сын да өз шы ғар ма ла ры нан бас қа көп те ген 
көр кем ау дар ма лары да бар. Б.Брехт тің «Сы чу ан ның мейі рі», Ж.Моль ер дің 
«Ақы мақ бол ған ба сым-ай!», Э.Хе мин гуэй дің «Бе сін ші ко лон на», М.Бул га ков-
тың «Жен дет тер», Т.Уильямс тың «Әй нек хай уа нат ха на», Е.Шварц тың «Күн 
қыз – күл қыз», «Қар ха ным», С.Ах мад тың «Ке лін дер кө те рі лі сі», Н.Ми рош-
ни чен ко ның «Ай тыс», та ғы да бас қа көп те ген пьеса лар ды қа зақ ті лі не тәр жі-
ме ле ген.

1996 жы лы «Си ту ация лар» трип ти хі Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Мем ле-
кет тік сый лы ғы на ұсы ныл ды.

Со зақ ау да ны ның ор та лы ғы Шо лақ қор ған да ғы өзі оқы ған жал пы бі лім бе-
ре тін ор та мек теп ке Ас қар Сү лей ме нов тің аты бе рі ліп, ес ке рт кі ші ор на тыл ды.

Асқар–тумашешен.Орысшақазақшағатеңдейжүйрік.Жұрттыңбәрінаузына
қаратып,таңдандыраұйытасөйлейді...Олбатысшылболатын.Чаадаевтыерекше
қадірлейтін.Ницше,Шопенгауэр,Ларошфуко,Малларме,Камю,Белль,Хемингуэй
депсөйлейтін.Бетховен,Брамс,Моцартқатәнтіболатын.Малерсимфонияларын
таңатқаншатыңдайтын...Тәттімбетдептебіренетін.Бірақсөзжүзіндеқаншабатыс
шылболсада,меніңпайымдауымша,олтабиғатынаншығысадамыеді.Болмысты
көбінесешығысша қабылдайтын... Қалайболғандада,Асқаржаратылысыбөлек
жанеді.

ГерольдБельгер

Зерделіой
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Қаламгертуралыжазылғандүниелербарма?

А.Сү лей ме нов тің шы ғар ма шы лы ғы жай лы «Па ра сат па ди ша сы» ес те лік-
тер кі та бы, Р.Сыз ды қо ва ның «Ас қар дың сөз өрі мі. Па ра сат па ди ша сы», Ө.Қыр-
ғыз ба ев тың «Ас қар ұш қан ұя» де рек ті по ве сі, Д.Тұ ран те гі нің «Ас қар әле мі», 
А.Қал ша бек тің «А.Сү лей ме нов шы ғар ма шы лы ғын да ғы ру ха ни-көр кем дік 
із де ніс тер» зерт теуі, Ә.Ра хи мов тың «Пьеса дан спек такльге дей ін», Т.Әсем құ-
лов тың «Ке мең гер өмі рі нен бір үзік сыр» эс се ле рі, сон дай-ақ А.Мұ са ба ева ның 
«Ас қар Сү лей ме нов тің шы ғар ма шы лы ғын да ғы шын шыл дық кө рі ніс тер», 
Ж.Нар ма ха но ва ның «Өзі жа сап ал ған әлем нің ие сі», С.Бек мұ ра тұлы ның «Сө зі 
сал мақ ты, өзі жан-жақ ты Ас қар еді-ау» ат ты ма қа ла ла ры жа рық көр ді.

Ойталқы
1. А.Сү лей ме нов шы ғар ма ла ры ның та қы ры бы қан дай? Қандай жанр-

ларда жазған?
2. А.Сү лей ме нов кімдердің шығармаларын аударған?

Неліктен
1. Не се беп ті қа лам гер ді қа зақ хал қы ның ру ха ни көш бас шы ла ры ның бі-

рі бол ған дей міз?
2. Неліктен А.Сү лей ме нов шы ғар ма шылығы терең зерттеуді қажет етеді?

Тобыңдаталдапкөр
А.Сүлейменовтің әдеби мұрасындағы көркем аудармаларды талдап, ол 

еңбектердің әлем әдебиетіндегі құндылығын анықтаңдар.

Дәптеріңежаз
А.Сү лей ме нов шы ғар ма ла ры ның ерек ше лік те рін жаз.

Түйінде
А.Сү лей ме нов ту ра лы біл ген де рің ді «Түр тіп алу кес те сі не» тол тыр.

V–«білемін» –«менүшін
түсініксіз»

+«менүшін
жаңаақпарат»

!–«мені
таңғалдырды»

ЖалпыА.Сүлейменовшығармашылығыныңасаерекшелігі–тереңнентартатынгене
тикалықкодыжәнеоныңжасырындығы,ойғашертіптұратындықтанданебіринтерпре
тацияларғамүмкіндікберетіні(жәнебірқызығы–өтебиографиялылығы,бірақсюжеттік
сезімдікарналардымүлдемжауыптастайтындықтан,онысыешбайқалмайтыны).

ӘлияБөпежанова

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде
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Қалайойлайсың?
А.Сү лей ме новтің «Пьеса – құн дақ тау лы сә би: оның қан дай аза мат бо-

лып өсіп шы ға ры ре жис сер ге бай ла ныс ты» де ген пікірінің мәні неде?

Үйдеорында
1. Ин тер нет тен Ас қар Сү лей ме нов тің «Ша шы лып түс кен тір кес тер» ой-

тол ғам да рын оқып, ав тордың бей не сі мен шы ғар ма ның не гіз гі идея сы  
арасындағы бай ла ны сын анық та.

2. СD-дегі №2 қосымшаға сүйеніп және https://elarna.kz/kz/ojylymdar/
item/2272-kek-tragediyasy-as-ar-s-lejmenov сілтемесі арқылы «Кек» 
трагедиясын көріп, «Тұл ға ны көп фак тор лы зерт теу» әді сі мен ав тор 
шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы зерт теу жүр гіз.

Білгенгемаржан
ӨнердісерікеткендердіңішіндегіөркештісісалБіржанныңөміріарқылыәнмен

әншілік тағдырдың ғақлиясын шерткен жазушы Асқар Сүлейменовтің «Адасқақ»
повесіотызжылданкейін,2018жылыдраматіліменсөйледі.

М.ӘуезоватындағыҚазақакадемиялықдрама театрыұсынған«Адасқақтың»
сахналықнұсқасынжасап,ықшамдағанбелгіліәдебиетсыншысы,мәдениеттанушы
Әлия Бөпежанова болса, қатпары қалың, астары мол күрделі шығарманың бас
аяғынқамтып,режиссуратіліментәпсірлеген–ӘубәкірРахимов.ІлгеріректеӘ.Ра
химовА.Сүлейменовтің«Төрттақта–жайнамаз»,«Қыздайжесір–штатқысқарту»,
«Жетіншіпалата»,«Кек»секілдіфилософиялықмәнітереңпьесаларынсахналаған.
Асқар шығармашылығындағы ешкімге ұқсамайтын тіл, ой, стиль ерекшелігімен
ертеректанысқаншебергеғанабағынатынкесектікбұл.

Ә.Бөпежановашығарманыңөзегінсақтайотырып,Біржанөмірсүргенкезеңгетән
ахуалды, Ақан – Біржан –Абай тізбегін көтеретін еңмаңызды диалогдіңгекті дұрыс
іріктейалғанытуындыныңтолық,біртұтассахналықшығармаболуынамүмкіндікберген.

АйгүлАханбайқызы

Міне,қызық!

АсқарСүлейменов бала кезінен кептерменжылқыны, сондайақ кітап оқуды
жақсыкөрген.Күніне2–3кітаптыоқыптастайтындықтан,ауылкітапханасықорын
дағы14мыңкітаптыңбарлығыноқыпбітірген.

АсқарСүлейменованасыҚымбатты«Айтоты»деп,алқызыӘсманы«Миледи»
депатағанекен.

Кітап–асылқазына

1. СүлейменовА.Шығармаларыныңтолықжинағы.–Алматы:ҚазығұртТ.1:Әңгі
мелерменповестер.–2006.–368б.Т.2:Драма–диалогтар.–2006.–336б.Т.3:
Аудармалар.–2006.–352б.

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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2. СерікқалиұлыЗ.Тектілік.«Қазақәдебиеті»,№10,9.03.2001.–4б.
3. СыздықР.Асқардыңсөзөрімі.Парасатпадишасы.АсқарСүлейменовтуралы

естеліккітап.–Алматы:Атамұра,1998.–336б.

«Бесатар»повесі

Жа зу шы де ге ні міз – стиль.

Ас қар Сү лей ме нов

Ас қар Сү лей ме нов тің «Бе са тар» по ве сі бас ты мә се ле ні об раз ар қы лы 
ас тар лап жеткізе тін ал ле го рия лық стиль де жа зыл ған. Шы ғар ма ға «Бе са тар» 
де ген атау бе ру ар қы лы ав тор оқыр ман дар ды бір ден со ғыс, қа ру-жа рақ жұм-
са ла тын оқи ға ға дай ын дай ды. Сон дық тан ға лым Ұ.Ер кін бай: «Бе са тар» – бір 
ав тор лық ст ра те гия ны прак ти ка жү зін де көр сет кен шы ғар ма. Ті ке лей ге не-
ти ка лық ерек ше лі гі міз ді сақ тай оты рып, осы лай да жа зу ға бо ла ты нын нақ ты 
көр сет кен. Ерек ше лі гі бес саусақтың са ла сын дай анық бай қа ла ды. Іш кі мә тін 
энер ге ти ка сы көз ге ұрып тұр», – дей ді.

Ас қар Сү лей ме нов тің «Бе са тар» по ве сі 1968 жы лы жа зы лып, үзін ді ле рі 
«Ле нин шіл жас» (қа зір гі «Жас Алаш») га зе тін де жа рия лан ған. Кө зі ті рі сін де 
«Бе сін» деп атал ған тұң ғыш әң гі ме лер, по вес тер жи на ғы 1970 жы лы «Жа зу шы» 
бас па сы нан шы ға ды. Бұл ту ра лы жа зу шы Ға бит Мү сі ре пов «Кі тап аты – «Бе-
сін», ав то ры – Ас қар» («Қа зақ әде бие ті», 1970 жы лы 25 сен тябрь) де ген ма қа ла 
жаз ды: «Ме нің ал дым да Сү лей ме нұлы Ас қар дың «Бе сін» ат ты кі та бы жа тыр. 
Со ған кір ген «Бе са тар» ат ты по ве сі ме ні көп тен қы зық ты рып жүр. Жас жа зу-
шы ның өзін дік бет алы сын, бо ла шақ та ғы өрі сі мен өре сін аң да ған дай бо ла мын. 
Қы зық ты ра ты ны да осы ны сы: не жай лы жаз ға ны емес, қа лай жаз ға ны, қан дай 
жа зу шы ның бой көр сет ке ні» дей ке ле, ав тор дың 1916 жыл ғы ұлт-азат тық қоз ға-
лы сын бір тәу лік тің іші не сый ғы за ал ға ны на қай ран қа ла ды.

Жа зу шы қай тыс бол ған нан кей ін 1997 жы лы «Жа зу шы» бас па сы нан «Бес -
а тар» де ген ат пен жа рық көр ген жи нақ қа Ғ.Мү сі ре пов тің атал мыш ма қа ла сы 
ал ғы сөз ор ны на алын ды (Ре дак тор ла ры: Ш.Тоқ сан ба ева, О.Кен же бе ков).

2006 жы лы Ә.Бө пе жа но ва ның құ рас ты рып, тү сі нік те рін жаз ған екі том дық 
шы ғар ма лар жи на ғы ның І то мы, 2018 жылы үш том дық шы ғар ма лар жи на ғы 
жа рық көр ді. Мұн да ғы ерек ше лік – кі таптың со ңын да Г.Пірә лиева ның «Ас қар 
Сү лей ме нов про за сын да ғы пси хо ло гизм ерек ше лік те рі» (І том), З.Се рік қа ли-
ұлының «Жа ның шыр қы рар шын дық» (ІІ том) ат ты ма қа ла ла ры бе ріл ген ді гі.

«Түр кіс тан ның бо са ға сын ке лін бол май, ке сір боп, 16 жыл дың шіл де сі ат та ды» 
деп, сөз ба сын да ав тор дың өзі айт қан дай, по вес ть талай жан опат бол ған 1916 жыл-
ғы ұлт-азат тық кө те рі ліс оқи ға сы на ар нал ған. Кө те рі ліс тің шы ғуы на 1916 жылы 
25 мау сым да ар мия ның қа ра жұ мы сы на 19-дан 43 жас қа дей ін гі ер-аза мат та рды ша-
қы ру жө нін де гі патша жар лы ғы түрт кі бол ға ны та рих тан бел гі лі. «Бе са тар ға» дей ін 
Жам был Жа ба ев тың «Зіл ді бұй рық», Ке нен Әзір ба ев тың «Ат тан», Омар Ши пин нің 
«Аман гел ді нің ай ба ты», сондай-ақ Сәт Есен ба ев тың «Ер Аман гел ді», Нұр хан Ах-
мет бе ков тің «Аман гел ді да ста ны» шығармалары және кө те рі ліс же тек ші ле рі Әлі би 
Жан гел дин, То қаш Бо кин ту ра лы эпи ка лық шы ғар ма лар жа зыл ды. М.Әуе зов тің 
«Қи лы за ман» ро ма ны жа рық көр ді. Тор ғай дан Аман гел ді Има нов тың, Же ті су дан 
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Бек бо лат Әш екеев тің ел бас тап шық қан ер лік те рі 
сол күн нің өзін де ха лық ара сын да жыр бол ды.

Оқи ға сю же ті «Ино зем цев. 1916 ж., 7 июль, сәс-
ке», «Крей гель», «Сә ру ар, Тө ле ген», «Сә ру ар, Крей-
гель», «Қа ра ла», «Сә ру ар», «Тө ре хан», «Мұ қа ға ли», 
«Сә ру ар, Крей гель», «Тө ре хан, Сә ру ар», «Мұ қа ға ли, 
Ино зем цев», «Сә ру ар, 1916 ж., 8-июль, Бе сін» де ген 
та қы рып тар бой ын ша да мып оты ра ды. Не гіз гі кей іп-
кер лер дің ба сы нан өт кен бір-ақ күн дік оқи ға ба ян да-
лып отыр ған дық тан, «Крей гель, Сә ру ар, Тө ре хан» 
та қы рып ша ла ры 2–3 рет қай тала на ды. Ав тор дың 
қа зақ та ри хын да ғы үл кен оқи ға ны бір күн ге сый ғы-
за алуы жұрт шы лық на за рын ке зін де өзі не ау дар ды.

Күн кө те рі ле бас тал ған 4–5 адам ның ара сын да бо ла тын қақ ты ғыс кеш ба-
та аяқ тала ды. Бі рақ сол аз уа қыт қа сый ғы зыл ған кей іп кер лер ба сы нан үл кен 
оқи ға лар өте ді. Екі түр лі си пат та екі офи цер – Крей гель мен Ино зем цев, екі 
түр лі си пат та екі кө те рі ліс бас шы ла ры – Тө ре хан мен Крей гель, дел дал дау, 
дүм ше леу оқы ған жі гіт – Сә ру ар мен Мұ қа ға ли. Оқи ға осы бес адам ды бір-бі-
рі не қа ра ма-қар сы қою ар қы лы өр би ді. Бас қа жа на ма кей іп кер лер бол ған мен, 
олар ай рық ша рөл ат қар май ды. Шы ғар ма да пси хо ло гия лық диа лог тә сі лі бас-
ты орын ала ды. Көз қа рас та ры екі түр лі адам ның бір-бі рі мен сөз тар ты сы, ой 
қақ ты ғы сы, пі кір қай шы лы ғы те рең пси хо ло гия лық ас тар мен жүр гі зі ле ді.

Он  шақ ты жазалаушы (каратель) от ряд пен Қа зы ғұрт тау ын жа ға лап ке ле 
жат қан Ино зем цев ке нет тен шы ға кел ген қа зақ тар дың қо лы на тү се ді. Ино зем-
цев тің де реу Қа ра ла ат мін ген ақ құ ба шал ға: «Ас са лау ма ға лей кум» – деп сә лем 
бе ріп, қо лын ұсын ға ны на қа рап, қа зақ ті лі не же тік жә не жөн-жо сық ты да бі ле-
ті ні бір ден көз ге тү се ді. Ино зем цев Пе тер бург те гі оқуын тас тап, май дан нан бас 
сау ға лап, Таш кент те гі бан кир әке сі нің қол ты ғы на ты ғы ла ды. Ар ма ны – по ли-
ция бас ты ғы бо лу. Шал оның сә ле мін ал май ды, қам шы сы ның ұшын ға на ұс та-
та ды. Бұл шал – Сә ру ар дың әке сі Тө ре хан, кө те рі ліс ті ұй ым дас ты ру шы. Крей-
гель  – офи цер – тер геу ші (сле до ва тель). Ол Ино зем цев ті құт қа ру ға бар ған мен, 
кем пір-шал дан бас қа еш кім ді тап пай ды. Ау ыл адам да ры мен бір ге Ино зем цев ті 
Мұ қа ға ли ға тап сы рып, оны та са лау жер ге кө ші ріп жі бер ген. Офи цер Тө ре хан-
ды алып ке те ді. Қа ра  ала ат ты Крей гель мі не ді. 21 жас та ғы Сә ру ар да Крей-
гель дің қо лы на тү се ді. Сә ру ар Ино зем цев ті қай тар са, Крей гель әке сін қай та-
руы ке рек. Талап осы. Крей гель ор та лық тан жа за лау шы от ряд ты то сып отыр. 
Қал ған жұрт не бол мақ? Сә ру ар әке сін «тә те» деп атай ды. Сә ру ар ды тос қан 
Мұ қа ға ли Ино зем цев ті «та қы мы нан суы рып» алып, «қа ра ғұ сын бү ріп-бү ріп, 
мы тып-мы тып жі бе ріп», «Жат» деп ті зе сі нен сы пы рып тас тай ды. «Жа сыл 
шөп ке құ ла ған Ино зем цев бі рақ тұ яқ се ріп кен жоқ», – дей ді жа зу шы. Ал «тұ яқ 
се ріп пеу» де ген сөз дің «жан тап сы ру» де ген ма ғы на сы бар. Та лып та қа луы 

мүм кін. Ав тор мұ ны ашық айт пай ды. Шы ғар ма 
со ңын да әб ден қи нал ған Сә ру ар ды Мұ қа ға ли ауы-
лы на әкел ген Крей гель жал пақ са ры кө ші рі не 
маузе рін бе ріп: «Сә ру ар ды ат», – деп бұй ыра ды. 
Ол жы лап: «Я не мо гу, Ва ше бла го ро дие», – дей ді. 
«Что не мо жешь?» – де ген де «Я жи ву на их 

Асқар Сүлейменов –
1917 жылғы революция
лықтөңкерісті,соныңқар
саңындағы, сонан кейінгі
өзгерістерді өз бастары
нан кешірген Жүсіпбек
Айтмауытұлы,МағжанЖұ
мабаевсияқтытұлғалыжа
зушылардыңжалғасы.

МәмбетҚойгелді

Зерделіой

Мәтінді тыңдап, «Ат –
ер қанаты» деген нақыл
дыдәлелде.
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зем ле», – дей ді. Ыза бо лып, маузе рін жұ лып ал ған Крей гель Сә ру ар ды өзі ата-
ды. Шы ғар ма Тө ре хан мен Сә ру ар дың қа за та буы мен аяқ тала ды.

Сәруардыңтұтқындалуы

Шы ғар ма бас тал ған бет те «сол бір шіл де де» «бер дең ке нің өң ме ні нен бал-
қып шық қан жал ғыз оқ кә рі лі-жас бұ ға на ны қыр қып қа на суыды» де ген сөй-
лем ар қы лы 1916 жыл ғы қан ды қыр ғын ды көз ал ды мызға елес те те ді.

«Бе са тар» – қа ру дың тү рі, қа зақ тар мау зер ді «бе са тар» де ген. Бұл жер де 
бе са тар – сим вол, яғ ни им пе рия лық пат ша өкі ме ті нің қан ды сая са ты, оз быр-
лы ғы, аяу сыз тап тауы, атып-ша буы де ген ма ғы на ны жүк теп тұр.

Та рих шы ға лым Мәм бет Қой гел ді 20–30-жыл да ры қа зақ әде бие тін де 
Жү сіп бек Ай мау ытұлы, Мағ жан Жұ ма ба ев си яқ ты қа лам гер лер дің «Қар-
сы лық әде бие ті нің» не гі зін қа ла ға нын ай та ке ліп, Ас қар Сү лей ме нов ті то та ли-
тар лық идеоло гия ға қар сы шық қан со лар дың із ба са ры ре тін де қа рас ты ра ды. 
Осы пі кір ді жа зу шы Смағұл Елу бай да қос тай ды: «Қа зақ тың қар сы лық қоз ға-
лы сы ның Ас қар Сү лей ме нов си яқ ты көр нек ті өкіл де рі қа ғаз ға ға на жү гін ді. 
Қар сы лы ғын со лай біл дір ді. Сөйт іп ба рып «Бе са тар ды» қол ға ал ды. «Бе са тар» 
қы зыл им пе рия ға қар сы атыл ған оқ бо ла тын».

АсқарСүлейменовқалыптастырғанортаныңбізгеерекшеұнайтынмінезібареді.
Оларжастарғаерекшеықыласпейілдіболатын.Қашанболсын,әсіресе,өнерқуған
жастарменриясызәңгімегедайынтұратын.

ТаласбекӘсемқұлов

Зерделіой
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Ойталқы
1. Шы ғар ма ның сю же ті қа лай құ рыл ған? 
2. По вес ть маз мұ нын да не ту ра лы ай ты ла ды?
3. Шығарма кейіпкерлерін ата.
4. По вес те әке мен ба ла ның қа рым-қа ты на сы қа лай кө рі не ді?

Неліктен
1. Не се беп ті шы ғар ма «Бе са тар» деп атала ды?
2. Не лік тен жа зу шы жыл қыны ерекше су рет те ген?
3. Сә ру ар не ге өз ер кі мен қол ға түс ті?
4. Не се беп ті ав тор Ино зем цев пен Крей гель ді қа зақ хал қы ның әдет-ғұр-

пын жақ сы бі ле тін жан ре тін де су рет тей ді? Мақ са ты не?

Тобыңдаталдапкөр
1. Шығарманың композициясы мен  жанрлық ерекшеліктерін айқындап, 

уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдаңдар.
2. «Аяқ тал ма ған сөй лем» әді сі ар қы лы топ пен жазушы стилінің ерек-

шелігіне шы ғар ма дан дә лел ді үзін ді кел ті ре оты рып, сөй лем дер ді жал-
ғас ты рып, тұ жы рым ды ой ла рың ды ай тың дар.

3. По вес ть маз мұ ны бой ын ша «Үш түр лі күн де лік» тол ты рың дар. Жұ-
мыс нә ти же сін топ та тал даң дар.

Шығармадағыерекше
әсереткен,ойсалған
үзіндінемеседәйексөз

Бұлүзіндінінедәйексөзді
таңдауғақандайсебеп

болды?Осығанбайланысты
қандайсұрақтартуындады?

«Мұғалімге
хат»–сұрақтар

4.  «Тың дай тын үш бұ рыш тар» әді сі мен үш адам нан (спи кер, сұх бат 
алу шы, хат шы) тұ ра тын ша ғын топ тар да жұ мыс іс тең дер. Спи кер мұ-
ға лім нің нұс қау лы ғы бой ын ша шығарманың тарихи және көркемдік 
құндылығы туралы өз ойы мен бө лі се ді. Сұх бат алу шы мұ қи ят тың дай ды 
жә не ег жей-тег жей ін анық тау үшін сұ рақ тар қоя ды. Хат шы олар ды ба-
қы лай ды жә не спи кер ге де, сұх бат алу шы ға да ке рі бай ла ныс бе ре ді.

Дәптеріңежаз
1. Повесте көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыс тырып, ұлттық 

мүдде тұрғысынан қалай ашуға болады? Ойыңды дәлелдермен дәйекте.
2. «Ақ па рат ты сү зу» әді сі мен кө ркемдегіш сөз дер ден тұ ра тын сөй лем-

дер ді сү зіп алып, жазып шық. Көркемдегіш құралдар мен айшықтау 
амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықта.

3. Жа зу шы шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы «FILA» кес те сін тол тыр.
 F / Де рек/ – та қы рып тан қа лам гер дің ше бер жа зу шы еке нін көр се те тін 

де рек тер жи нау;
I / Пі кір/ – повесть ту ра лы өз ой-пі кі рің;

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз
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L / Сұ рақ/ – автордың ше бер жазушы еке нін аша тын сұ рақ тар;
A / Іс-әре кет/ – жа зу шы ның қол дан ған тә сі лі.

Түйінде
1. По вес тің не гіз гі кей іп кер ле рі ту ра лы кес те тол тыр.

Шығармакейіпкері Портреті Мінезі Ісәрекеті

2. «РАФТ» әді сі мен бір рөл ді алып, по вес ть ту ра лы ойтол ға ныс жаз.

Рөл Аудитория Факт(дәлел) Тақырып

3. Ав тор бей не сі н шы ғар ма ның не гіз гі идея сы мен бай ла ны сты ай қын дап, 
түй ін де.

Қалайойлайсың?
1. Ро ман да ғы жә не әлем әде бие тін де гі құн ды лық тар қалай үй ле се ді?
2. Ас қар Сү лей ме нов қандай әдеби әдістер арқылы по вес те бір күн дік оқи-

ға ны көрсете алады?
3. Жа зу шы ның ұлы Әлі шер Ас қа рұлы: «Әкем екеу міз дің қа рым-қа ты на-

сы мыз ұс таз бен із ба сар ре тін де қа лып тас ты. Бұл жер де әке кім, ұс таз 
кім, із ба сар кім – со ған мән бер ген си яқ ты. Ол ме ні із ба са ры ре тін де 
тәр бие ле ді. Көп нәр се ні әкем қа ба ғы мен-ақ ұқ ты ра тын», – де ген екен. 
Не лік тен? Қай сы сы ның жау ап кер ші лі гі сал мақ ты?

Үйдеорында
1. По вес ть ту ра лы әде би эс се жа зу   үшін шығарма құрылымы туралы 

флипчартта жинақтап, «БКТЗО» кес те сін тол тыр.

Б По вес ть ту ра лы не бі ле мін?
К Не ні біл гім ке ле ді?
Т Кө бі рек ақ па рат ты қай дан та ба мын?
З Не ні зер де леуім ке рек?
О Одан әрі не іс теуім ке рек?

2. Кес те ні тол тыр ған нан кей ін, ой ың ды қорытып, әде би эс се жаз.
3. СD-дегі №1 қосымшаны үлгі ретінде пайдаланып, презентация жаса.

Білгенгемаржан
• Шындықкөп,ақиқатжалқы.
• Қоғамныңкеселініңбіремі–оғантікеқарау.

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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• Экономикалыққауiпсiздiктiңмәселесi,еңалдымен,ұлттыққауiпсiздiктiңмәселесi.
• Тәрбиенiңеркiндiгi, еркiндiкпен тәрбиелеу,еркiндiктi тәрбиелеу–бұлар тран

зистордыңантеннасындайбiрiненбiрiшығатынұғымдар.
• Қазақтыңекi«жауы»бар.Бiрi,досжауы–Абай.Қалғандары–қасжауы.
• Ұлтжандылықтыауаныңдеңгейiнекөтергенүшхалықболса,екеуi–француздар

менполяктар,екiхалықболса,тағысолекеуi.Ұлтшылдықпентыныстау–оларүшiн
табиғи нәрсе. Парижде қайтқан Шопеннiң жүрегiн Варшавадағы шiркеуге қоюға
мирасқылғаныұмытқалмайды.АлАмериканыңжалауынашырылдауықалай?

• Кемталантмүмкiндiгiнше,шынталантқалағаныншажазады.
АсқарСүлейменов

Әдебиеттеориясы

Қарсылық әдебиеті жалпы ХХ ғасырда Екінші дүниежүзілік соғысқа
қарсылықжағдайындапайдаболғанантифашистікәдебиетретіндеқарас
тырылады. Алайда қазақстандық зерттеушілер орыс бодандығына қарсы
«Зарзаманәдебиетін»,сондайақХХғасырдың20–30жылдарықазақәде
биетініңсолкезеңдегікөрнектіөкілдеріЖүсіпбекАймауытұлыменМағжан
ЖұмабаевтыңшығармашылығындаҚарсылықәдебиеткежатқызады.

А.Сүлейменовтің«Бесатар»повесініңҚарсылықәдебиеткежататынын
дәлелде.

Міне,қызық!

АсқарСүлейменоворыстіліндежазатынқаламгерлерді тоталитарлықдәуірге
қарамастан,ұлттықрухқабаулығанекен,тіптіолардыңүйлеріндедомбыраныңбол
ғанындақадағалапты.Домбырасыбарүйлергекезекпенбарып,әңгімедүкенқұруды
әдеткеайналдырғанекен.

Кітап–асылқазына

1. СүлейменовА.Бесатар.Повестерменәңгімелер.–Алматы:Атамұра,2009.
2. СүлейменовА.Шығармаларыныңтолықжинағы.–Алматы:Қазығұрт,2006.

Қолданыпкөр
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«ТАРИХТЫҢШЕРТІППЕРНЕСІН»БӨЛІМІБОЙЫНША
ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 С.Сейфуллин шығармалары:
A) «Шағым»
B) «Терме»
C) «Жер қазғандар»
D) «Таза бұлақ»
E) «Домбыра»
F) «Сыр сандық»
G) «Көкшетау»

 С.Сей фул лин нің «Тар жол, тай ғақ ке шу» ро ма ны – ... шығарма.
А) Ли ри ка лық
В) Био ло гия лық
С) Та ри хи
D) Өмір ба ян дық
Е) Пуб ли цис ти ка лық

 С.Сей фул линнің мек теп ке жазған оқулығы:
А) Ма те ма ти ка
В) Та рих
С) Қа зақ ті лі
D) Әліп пе
Е) Көр кем әде би ет

 С.Сей фул линнің «Сыр сан дық» өле ңі не ту ра лы?
А) Дос тық
В) Сан дық
С) Дом бы ра ның пер не сі
D) Тау ық
Е) Шың

 І.Есен бер лин қа зақ әде бие тін де не гі зін сал ған жанр :
А) Но вел ла
В) Пьеса
С) Та ри хи ро ман
D) Эс се
Е) Очерк

 І.Есенберлиннің «Қаһар» романының кейіпкерлері:
A) Алтыншаш
B) Төрехан
C) Бопай



42

D) Кенесары
E) Тайлан
F) Ожар
G) Есіркеген

 І.Есен бер лин  қалам тартпаған әде би ет жан ры:
А) Поэма
В) Пьеса
С) Фан тас ти ка
D) Өлең
Е) Очерк

 «Көшпенділер» трилогиясында қа зақ хал қы ның не ше ға сыр лық та ри хы 
ба ян дал ған?
А) 3
В) 5
С) 6
D) 4
Е) 7

 А.Сүлейменовтің төл шығармалары:
A) «Жендеттер»
B) «Кек»
C) «Бесін»
D) «Келіндер көтерілісі»
E) «Айтыс»
F) «Ситуациялар»
G) «Бесатар»

 А.Сү лей ме нов тің шы ғар ма шы лы ғы жай лы жа рық көр ген кі тап:
А) «Па ра сат па ди ша сы»
В) «Адас қақ»
С) «Бе сін»
D) «Ша шы лып түс кен тір кес тер»
Е) «Кек»

 А.Сү лей ме нов тің Бір жан сал өмі рі не ар нал ған шы ғар ма сы:
А) «Же тін ші па ла та»
В) «Адас қақ»
С) «Бе сін»
D) «Бе са тар»
Е) «Кек»
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 «А.Сү лей ме нов тің «Бе са та ры» – қы зыл им пе рия ға қар сы атыл ған оқ» 
де ген пі кір ді айтқан:
А) Ә.Ке кіл ба ев 
В) Ә.Бө пе жа но ва
С) А.Ахан бай қы зы
D) С.Елу бай
Е) М.Қой гел диев

 А.Сү лей ме новтің  Мем ле кет тік сый лық ал ған шығармасы:
А) «Си ту ация лар»
В) «Адас қақ»
С) «Бе сін»
D) «Бе са тар»
Е) «Ар ғы мақ пен ша бан доз»

2. Бөлімдегі шы ғар ма лар дың ұқ сас ты ғы мен ерек ше лі гін дә лел деп, бөлімді 
тү йін де.

3. «Та рих тың шер тіп пер не сін» де ген та қы рып та С.Сей фул лин, І.Есен бер-
лин, А.Сү лей ме нов шы ғар ма шы лық та рын қам тып, пре зен та ция жа са.

Халықаралықзерттеулерформатындағы
тапсырмаүлгілері

 Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.

«Бір ха лық өзі нің та ри хын біл ме се, бір ел өзі нің та ри хын жо ға лт са, оның 
ар тын ша өзі де жо ға лу ға ың ғай лы бо лып тұ ра ды» де ген Мір жа қып Ду ла т-
ұлы ның пі кі рін пай да ла нып, мә тін ді тал да.

Та рих – үз дік сіз да му үс тін де бо ла тын ғы лым. Өт ке нін біл мей, қа зір гі сі 
мен бо ла ша ғын ба ға лау мүм кін емес, қо ғам ның дұ рыс ба ғыт та да муы үшін 
аза мат тар дың та ри хи сау ат ты лы ғы мен бел сен ді лі гі ора сан зор ма ңыз ға ие. 
«Та рих сыз ха лық жоқ» де ген на қыл бе кер ге ай тыл ма са ке рек. Та ри хын зер-
де леу ар қы лы та ри хи са на, мә де ни ет, дәс түр, ұр пақ тар са бақ тас ты ғы қа лып-
та са ды. Та рих бо лып жат қан оқи ға лар ды жан-жақ ты әрі те ре ңі нен кө ре бі лу 
қа сие тін да мы та ды жә не бо ла шақ қа дұ рыс қа дам жа сау ға жәр дем де се ді (Қа-
зақ эн цик ло пе дия сы).

1. Мә тін қан дай үл гі де жа зыл ған?
А) Ес те лік
В) Хат
С) Анық та ма
D) Өлең
Е) Өси ет
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2. Мына сөйлемдердің қайсысы жоғарыда берілген мәтіннің мәнін ашпайды?
А) Толған ел тарихын таспен жазады.
B) Елді ояту үшін тарихты ояту керек.
C) Тарихтың шертіп пернесін...
D) Өткендерін ескерген – өскендіктің белгісі.
Е) Тәуелсіздік – тарих тұлпарының қос тізгіні.

3. Тарихтағы «ақтаңдақтардың» себебі неге байланысты?
А) «Тарих» пәніне
B) Тастағы жазуларға
C) Мемлекеттегі саясатқа
D) Мұрағаттарға 
Е) Тарихшыларға

4. «Тарих» пен «болашақ» сөздерінің арасындағы байланысты сызықтық, 
тармақталған және циклдік алгоритмдердің бірін таңдау арқылы дәлелдеп 
көрсет.

5. Мә тін де сын есім нен жа сал ған ту ын ды зат есім саны:
А) 5
В) 2
С) 3
D) 1
Е) 4

6. Мә тін де ай тыл ма ған сөз ді бел гі ле:
А) Та ри хи са на
В) Са бақ тас тық
С) Та рих тақ та сы
D) Бо ла шақ
Е) Та ри хи мә де ни ет

 Мә тін ді оқып, сұ рақ қа жау ап бер.
  А.Байт ұр сы нұлы: «Сөз дің ең ұлы сы, ең си пат ты сы – та рих. Та рих тың 

қыз ме ті – бү тін адам ба ла сы ның яки бү тін бір жұрт тың, иә бір топ тың 
өт кен өмі рін бол ған күй ін де ай ныт пай ай ту. Тү зу та рих тү зу жа са луы 
ке рек», –  де ген екен.
Не се беп ті? Дә лел де.



 IІБӨЛІМ

ПАЙЫМ
МЕНПАРАСАТ

Ар ғы ата-ба ба лар дан мұ ра лық пен же те тін тек ті лік, па йым-па-
ра сат, адам дық қа си ет тер ді ту етіп ұс та ған да ға на адам ба ла сы ның 
ал май тын қа ма лы, жең бей тін қи ын ды ғы бол май ды.

Мұх тар Кә рі бай
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Қасымдыешкiмгеұқсатаалмайсыз.Дәлiрекайтқанда,Қасымешкiмге
ұқсамайды,ешкiмдеҚасымғаәлiкүнге«ұқсай»алмайкеледi.Қасымның
асаурухы,бейнелiкәлемiндегiқадамбасқансайынәрiөр,әрi«кiшiпейiл»,
әрiдана,әрi«бала»сөзсаптау,бейнелеуүлгiлерi–бұғандейiнгi қазақ
поэзиясындаұшыраспағанқисапсызжаңалықтар.

БекенЫбырайым

 ҚАСЫМАМАНЖОЛОВ

ҚасымАманжоловқайөңірдетуып-өсіп,білім
алған?

Қа сым Аман жо лов 1911 жы лы Қа ра ған ды 
об лы сы Қар қа ра лы ау да нын да ке дей ша руа от ба-
сын да дү ние ге кел ген. Қа сым 5 жас қа тол ған да 
әке сі қай тыс бо ла ды. Ше ше сі әмең гер лік жол мен 
тұр мыс қа шық қан дық тан, ол аға-жең ге сі нің қо-
лын да өсіп, ша ру ашы лық қа ер те ара ла сып, пі сіп-
же ті ле ді. Сөй  т іп жү ріп, сауа тын ау ыл мек те бін де 
аша ды. Қо лы на түс кен бір лі-жа рым кі тап ты 
құ   ны ғып оқы ға нын әрі өнер ге жа қын еке нін көр-
ген аға сы 1924 жы лы іні сін Се мей қа ла сын да ғы 
мек теп-ин тер нат қа ор на лас ты ра ды. Қа сым он да 
1927 жыл ға дей ін бо ла ды. Одан әрі қа рай үш жыл 
Се мей мал дә рі гер лік тех ни ку мын да оқи ды. Тыр-
на қал ды өлең де рін осы кез де жа за ды.

ҚасымАманжоловәдебиетке,өнерортасынақалайкелген?

1930 жы лы Ал ма ты ға ке ліп, бір жыл «Ле нин шіл жас» га зе тін де жұмыс 
іс тей ді. 1931 жы лы Санкт-Пе тер бург те гі ор ман ша ру ашы лы ғы инс ти ту ты на 
тү сіп оқи ды. Бі рақ ден сау лы ғы на бай ла ныс ты ел ге ора лып, Орал қа ла сын да 
«Ек пін ді құ ры лыс» га зе ті не қыз мет ке ор на ла са ды. 1933 жы лы мін дет ті әс кер 
қа та ры на алы нып, оны сол Орал қа ла сын да өтей ді.

Ән-күй ге, өнер ге де ген құш тар лық Қа сым ды Орал да қа зақ театр труп па-
сын ұй ым дас ты рып қа на қой май, оның көр кем дік же тек ші сі әрі әр ті сі бо лу ға 
құл шын дыр ған. Осы жыл дар ақын өмі рін де ұмы тыл мас, қы зық ты да аяу лы 
шақ тар бо лып, жа дын да жат та лып қа ла ды. Ән ші лік, әр тіс тік қа бі ле ті осы кез-
де ай қын да лып, әр алу ан му зы ка лық ас пап тар да: дом бы ра, ман до ли на, сыр-
най, ск рип ка, пиа ни но да ер кін ой нап, ақын шы ғар ма шы лық ор та да ру ха ни 
есейеді. Бой ын да буыр қан ған да ры ны ай қын бел гі бе ріп, өлең де рі жұрт шы лық 
на за ры на ілі не ді.

ҚасымАманжолов
(1911–1955)
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Ақынқандайшығармаларжазды?

1938 жы лы тұң ғыш өлең дер жи на ғы «Өмір сы ры» де ген ат пен жа рық кө ре ді.
1939–1941 жыл дар ара сын да жа зыл ған «Нар тәуе кел», « Дау ыл», «Көк-

ше тау», «Ора мал», «Зау ла, зау ла, Түрк сиб», «Сұл тан мах мұт ту ра лы бал ла да» 
си яқ ты өлең де рі ақынның шы ғар ма шы лық дәу ірі нің бас тал ға нын ай ғақ тай-
ды. Бұ дан соң оның «Ақын», «Чер ны ше вс кий ге», «Хан тә ңі рі», «Ақын со ты», 
«Дү ние ге жар», «Қа һар ман», «Дү ние қан дай жап-жа рық», «Са қып жа мал», 
«Күйім та сып ба ра ды, күйім та сып», «Кү ле мін де жы лай мын», «Ғаб дол ға», 
«Қа пан ға», «Ел ге хат», «Нұр лы дү ние», «Өзім ту ра лы» си яқ ты өлең де рі дү ние-
ге кел ді.

Ақын шы ғар ма шы лы ғы жан-жақ ты, көп са ла лы. Қа сым Аман жо лов – со-
ғыс тан кей ін гі қа зақ әде бие ті нің да муы на ай тар лық тай үлес қос қан ХХ ға-
сыр да ғы қа зақ поэ зия сы ның көр нек ті қай рат кер ле рі нің бі рі, со ны мен қа тар 
жур на лист, ком по зи тор, ау дар ма шы.

Ли ри ка лық өлең де рі мен қа тар кең кө лем ді «Жам был той ын да», «Құ пия 
қыз», «Біз дің дас тан», «Би кеш», «Бо ран», «Ақын өлі мі ту ра лы аңыз» ат ты 
поэма ла ры да бар.

Қ.Аман жо лов қа ла мы нан со нет, бал ла да лар («Отан кү зе тін де», «Бай кал», 
«Март бек», «Сырт тан», «Сұл тан мах мұт ту ра лы бал ла да»), өлең мен жа зыл ған 
очерк («Бей се кеш тің бес ұлы»), фельетон дар («Се мей дің театрын да», «Па на сыз 
ке ме лер, ұқып сыз тө ре лер» т.б.) да ту ды. «Да ри ға, сол қыз», «Өзім ту ра лы» 
ән де рі ел ара сы на ке ңі нен та рал ды.

1941 жы лы май дан ға алы нып, со ғыс аяқ тал ған ша бас қа жау ын гер лер мен 
бір ге жау ға қар сы ер лік пен кү рес ке нін мы на шы ғар ма ла ры нан бі ле міз: «Ел ге 
хат» (бес бө лім нен тұ ра тын ұзақ тол ғау), «Ұлы кү тіс», «Үс тім де сұр ши не лім», 
«Под пол ков ник Әл пин ге», «Қа пан ға», «Сә бит ке», «Ға ли ға жау ап», «Қыз ғал-
дақ», «Сен фа шис сің, мен қа зақ пын». Ақын шы ғар ма шы лы ғы ның шы ңы, қа зақ 
поэ зия сы ның ал тын қо ры на қо сыл ған қас тер лі мұ ра сы – «Ақын өлі мі ту ра лы 
аңыз» поэма сы да со ғыс ке зін де туа ды. Поэма да ғы бас ты кей іп кер – ақын ның 
до сы Аб дол ла Жұ ма ға лиев. Осын дай аяу лы до сы ның өлі мі ақын ды қат ты те-
бі ре нт ке ні сөз сіз. Өмір мен өлім бет пе-бет кел ген қан май дан да, мил лион да ған 
адам ның тағ ды ры қыл кө пір де тұр ған шақ ты су рет теу де ақын ның те бі ре ні сі 
ора сан қу ат пен кө рін ген.

Қасым–мәңгілік.ХалқыбаржердеҚасымбар.Оныңөлеңдеріәліталайжүрек
тердіжаулап,түлектердібаулыпқанаттандырады.Нағызөлең,нағызжырперіште
ніңүнідесек,соныңбірмысалы–Қасым.Уақытөткенсайынбиіктепасқақтайды,
құпиясырыодансайынкөрініпайқындалады.Тереңгекөзсалғанұрпақтартелегей
теңізпоэзияқұдіретінаңғарыпсүйінеріақиқат.Оныңдауысыбүгінгітәуелсіздікпен
үндесіптұр.Бәріналыстанболжағаны,дүниегеәліталайҚасымдардыңкелетінін
әулиеліктүйсікпенбілгеніқандайкеремет!Нағызақындыешнәрсетұсамайды,тұн
шықтырадаалмайтыныақиқат.
Қасымпоэмасымайданнансоққанжаңалепсияқты...Алыстаотырып,соғыстың

өзінкөргендейболасың.
ҒабитМүсірепов

Зерделіой
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Май дан етіп дү ние тө рін,
Те мір бо лат қақ тап от қа.
Бет пе-бет кеп өмір, өлім,
Соқ қы ла сып жат қан жоқ па? –

деп, бір ден ша рық та ған өр дау ыс пен, ас қақ па фос пен бас тал ған поэма аяқ тал-
ған ша осы шыр қау би ік тен бір де тө мен де мей ді. Ро ман ти ка лық сер пін, реа-
лис тік қу ат май дан да ла сын да ғы ар па лыс ты көз ал ды мыз ға әке ле ді.

Қа лам гер ау дар ма са ла сын да да өзі нің ба ға жет пес қол таң ба сын қал дыр ды. 
Ол Т.Г.Шев чен ко, Ш.Рус та ве ли, В.В.Маяковс кий дің өлең де рі нен бас қа Г. Ни-
за ми дің «Ләй лі мен Мәж нү нін», А.С.Пуш кин нің «Пол та ва», М.Ю.Лер мон тов-
тың «Мас ка рад», А.Т.Твар довс кий дің «Ва си лий Тер кин» поэма ла рын қа зақ 
ті лі не ау дар ды.

Бү гін гі таң да Қасым Аман жо лов шы ғар ма ла ры бау ыр лас ха лық тар ті лі не 
ау да ры лып, қа зақ хал қы ның ға на мақ та ны шы емес, со ны мен қа тар ті ле гі бір 
басқа ел дер дің де ру ха ни бай лы ғы ның кө зі не ай нал ды деу ге бо ла ды. Ақын сө-
зі мен айт қан да:

Ба рым да, ба қы тым да осы өле ңім,
Жа қы ным, жү ре гім нің до сы – өле ңім.
Өмір ге кел ге нім жоқ бос тан-бос қа,
Мен қайт іп бос қа жа сап, бос қа өле мін.

Ойталқы
1. Қ.Аман жо лов тың ба ла лық ша ғы қа лай өте ді?
2. Қ.Аман жо лов поэ зия сы ның та қы ры бы қан дай?
3. Ақын қазақ әдебиетіне қандай үлес қосты?
4. Ақын кім дер дің шы ғар ма ла рын қа зақ ша ға ау дар ған?

Неліктен
1. Ақын не лік тен ор ман ша ру ашы лы ғы инс ти ту ты нан шы ғып ке те ді?
2. Қ.Аман жо лов тың жас тық ша ғы не се беп ті Орал қа ла сын да өте ді?
3. Ақын шы ғар ма шы лы ғы не ге жан-жақ ты, сан са ла лы?

Қасымөлеңдеріндеавтордыңмінезіайқынбайқалатын«Нартәуекел,құлашұр
дымқиынға»,«Көкшетау»,«Елгехат»сияқтытолыпжатқанөлеңдеріненержүрек,
өжетадамныңерлігіесіптұрса,«Туғанел»сияқтыөлеңінендарқанеркіндіктісезі
несіз.«Күлеміндежылаймын»,«Өзімтуралы»дегенөлеңдердентереңтолғанатын
ойшылмінезтанысаңыз,«Ғалиғажауап»,«Ағайға»дегенөлеңдеріноқығандамейі
рімімол,жанашыр,асабауырмалжанменсырласқандайболасыз.Ақжарқын,әзіл
қой,ойнақыжырларыжәнекөп...Ақынныңадал,шыншылмінезіөзіменбіргеөлген
жоқ,тамашаөлеңдеріндежүр.

ТахауиАхтанов

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?
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Тобыңдаталдапкөр
«Ашық микрофон» әдісі бойынша «Да ри ға, сол қыз» өле ңі нің үзіндісін 

дауыстап оқып, ыр ғақ тү рі мен де, за ман шын ды ғын, ли ри ка лық кей іп кер-
дің те бі ре ні сін бей не леу ерек ше лі гі мен де сол ке зең де гі ай рық ша жа ңа лық 
бол ға нын тал дап, дә лел дең дер:

Оқ ти ді ке ліп,
Қай ра тым ке міп,
Ба ра мын сө ніп,
Кел мей ді өл гім!
Тұр ған дай сол қыз
Жа ны ма ке ліп.
Тал пы на бер ді,
Қай ран жас кө ңі лім!
…Ар ма ным бар ма,
Өл сем бір кө ріп,
Қай да екен, қай да,

Да ри ға, сол қыз?!
«…Кел мей ді өл гім,
кел мей ді өл гім.
Қай ра тым қай да,
Кел ші осын дай да!» –
Де дім де тұр дым,
Жү гі ре бер дім…
…Ке ле мін қай тып,
Өле ңім ді ай тып,
Қай да екен, қай да,
Да ри ға, сол қыз?!

Дәптеріңежаз
«Ромбтық жіктелім» тәсілімен Қ.Аман жо лов шы ғар ма ла ры ның ерек-

ше лік те рін саралап, аннотация жаз.

Түйінде
«Зер де» тә сі лі бой ын ша Қа сым Аман жо лов тың шы ғар ма шы лық жо лы 

қыс қа бол са да, оның ту ын ды ла ры ның әлі күн ге дей ін ха лық тың сүй іс пен-
ші лі гі не ие бо лып ке ле жат қа нын са ра лап, түй ін де.

Бі лім Та қы рып бой ын ша ал ған ақ па рат та рым 
Эмо ция Ме нің кө ңіл күйім
Ба ға Ав тор дың шы ғар ма шы лы ғы на бер ген ба ғам 
 Сын Ав тор шы ғар ма ла ры ның мен үшін ма ңы зы 
Идея Оқыр ман ре тін де ав тор шы ғар ма ла рын на си хат-

тау ға ұсы на тын идеям 

Қалайойлайсың?
Ақын «Дү ние ге жар» де ген өле ңін де не ге

 Ей, тә кап пар дү ние!
 Ма ған да бір қа ра шы.
 Та ни сың ба сен ме ні?
 Мен қа зақ тың ба ла сы! –

дей ді? Кім ге, не ту ра лы жар сал ған? Дү ние не ге 
оған тә кап пар бо лып кө рі не ді?
Қа зір гі қа зақ тар мен Қа зақ стан ту ра лы әлем ге 
сен қан дай жар са лар едің?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

«Дүниеге жар» өлеңін
тыңдап, ақынның қандай
мәселекөтергеніненазар
аудар.

CD04
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Үйдеорында
Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасынан «Қасымның әндері-ай!» 

деп аталатын Қ.Аманжоловтың шығармашылығына арналған кешті тама-
шалап, кестені толтыр.

Қасым–композитор
Қасымныңталантты
композиторекеніне

3дәлелкелтір
3дәлелге3фактікелтір

Білгенгемаржан
ҚасымныңағасыАхметжанныңүйінежиіжиналатынөнерпаздардың,қаламгер

лердіңсұхбаттары,қызықдуманысергекойлы,сезімталбаланыңназарынаудармауы
мүмкін емес еді. Әміре, Майра секілді әншілер, Иса сияқты атышулы ақын, Мұқа
метқали Дауылбаев сияқты талантты, жас скрипкашылардың сауық құруы, Мұхтар
Әуезов,СәбитДөнентаевсияқтысолтұстаақтанылғанқаламгерлердіңкелуі–бәрі
болашақақынныңөнерге,өлеңгедегенықыласын,ынтасын,құштарлығынарттырғаны
сөзсіз.Өнерпаздарғаеліктепдомбыра,скрипкаүйіренуменбіргеөлеңдежазып,бірлі
жарымынС.Дөнентаевқаұсынғанымен,ол«тілжағынанұнатпапты». (Қ.Аманжолов.
Шығармаларыныңтолықжинағы.Алматы,1957.3-том,413-бет)

Міне,қызық!

ШешесіАйғаншааздапәнсаладыекен,«ҚызЖібек»секілдіжырлардыжатқа
айтқан.Соның әсері ме, анасының айтуына қарағанда «Қасымжылағанда бесікті
сықырлататын,жетіайдажүріпкеткенмазасызбалаболған».«...Таңертеңертеүй
ішіұйықтапжатқандатұрыпалып,даладаүйайналасындажападанжалғызойнап
жүреді, жалғыз сиырдың қара бұзауымен ойнап, өзіменөзі болып өлең айтатын.
Көпбалалардыңтобынақосылмай,оңашажүрудіұнататын.Балалардыңұрысжан
жалынажоламайтын». (Қ.Аманжолов.Шығармаларыныңтолықжинағы.Алматы,
1957.3-том,410-бет)

Кітап–асылқазына

1. АманжоловҚасымРақымжанұлы//Қазақстан.Ұлттықэнциклопедия.1т.–Алма
ты:Қазақэнциклопедиясы,1998.–335–336б.

2. АманжоловҚасымРақымжанұлы//Қарағанды.Қарағандыоблысы.–Алматы:
Қаз.сов.энцикл.,1990.–101б.

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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«Өзімтуралы»өлеңі

Өз ге емес, өзім ай там өз жай ым да,

Жү ре гім жа лын ат қан сөз дай ын да…

Қа сым Аман жо лов

Қ.Аман жо лов поэ зия сы өр шіл ро ман тизм, би ік па фос, аза мат тық идея-
сы ның ай қын ды ғы мен ерек ше ле не ді. Ақын ның «Өзім ту ра лы» өле ңі өзі нің 
өт кен өмі рін дей, өмір лік кре до сын дай. Ол осы өле ңі ар қы лы ке лер ұр пақ қа сыр 
ай тып, өси ет қал ды рып кет кен:

Сен нет кен ба қыт ты едің, ке лер ұр пақ,
Қа рай мын еле сі ңе мен та ңыр қап,
Жаң ғыр тып жер са рай ын сен кел ген де,
Көр пем ді мен жа тар мын қыр да қым тап.

Жү зін де кә рі жер дің әжі мі көп,
Ізім ді та бар сың дар әзер із деп,
Оқыр сың сон да мүм кін бұл жы рым ды:
«До сың да, ту ысың да біз дер міз», – деп.

Оны сы со ңы нан жақ сы жыр қал дыр сам екен де ген жа лын жү рек тің ұш қы-
нын дай се зі ле ді:

Өз ге емес, өзім ай там өз жай ым да,
Жү ре гім жа лын ат қан сөз дай ын да,
Те рең де тұ нып жат қан дау ыл күй ді,
Тер бе тіп, ту ла тып бір қоз ғай ын да… 

–деп, өз кө рер ме нін үл кен оқи ға ға дай ын дай ды. 

Аман жол, Ра қым жан ның Қа сы мы мын,
Мен қал ған бір ата ның ға сы ры мын,
Бі реу ге жұрт та қал ған жа сы ғы мын,
Бі реу ге ас пан да ғы асы лы мын.

Өлең де гі ли ри ка лық кей іп кер өзі не әрі оқыр ма ны на сау ал тас тай ды, бо ла-
ша ғы на бол жам жа сай ды:

Шар ла ған жо лым жа тыр жер бе тін де,
Кө рі нер кө лең ке сі кел бе тім де, 
Қай жер де үзі ле ді қай ран са пар?
Түй ін боп өмі рім нің бір ше тін де.

Сол жер ге қа лар мын ба мәң гі тоқ тап,
Жо ға лып жер бе ті нен сүр леу-соқ пақ,
Не ме се бас тар мын ба екін ші өмір,
Жа лын ды жыр жо лын да қы зыл шоқ қап.
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Қасымақыноқырмандарыарасында

Қ.Аман жо лов – өз ке зе ңі нің, қазіргі уа қы ттың, тіп ті ке ле шек тің де ірі 
ақы ны. Оның әр жы ры – қа зақ жы ры ның та ри хын да ғы ірі же тіс тік. Өт ке ні-
міз ді із де сек, біз Қа сым Аман жо лов тан анық та ба мыз. Өйт ке ні ақын «өр тең ге 
ти ген дау ыл дай» жыр ла ры мен өш пес із қал дыр ған, қа зақ поэ зия сын да Абай 
дәс тү рін жал ғас ты рып, да мы ту шы. Ер лік пен өр лік ті па ра сат ты поэ зия сы на ту 
ет кен. Бұл ту ра лы ақиық ақын Мұ қа ға ли Ма қа таев бы лай деп түй ін дей ді:

Дей сің дер-ау, Қа сым ның не сі ба сым,
Қа сым со лай бол ма са, не сі Қа сым?
Ақын мын деп қо паң дап жүр ген дер дің
Әм ме сі нен Қа сым ның де сі ба сым.

Алдыартындаешкіміболмаса,Қасымдабақытсызболареді.Қасым–бақытты
ақын.Тайқұлындайтебісіпбіргеөскен,бірінбіріқамшылап,өлеңдіжарысажазған,
өздерініңжақсысынкөлденеңтартпай,Қасекеңдіылғидаұстап,аялайбілгенқұрбы
құрдастарыныңкөбіқазірарамыздажүр.Қасекеңніңөлеңінөзінендежақсыбілетін
жәнежақсыкөретінөнербәйгесіндеалдынабір,артынабіршығып,шарқұрыпжүрген
ізбасарінілеріжәнебар.Қасым–соларменҚасым.Бірорысақыныныңжазғаныбар
ды:«ҚаншаұлыболғаныменПушкинтұтасбірдәуірболаалмайды.Тұтасбірдәуір
болу үшіноның қасындаГрибоедовпенКрылов,ТютчевпенБаратынский, Гоголь
менЖуковский,КарамзинменГончаровтарболуғакерек».Бұлжағынанқарағанда,
ҚасекеңМахамбетпенАбайдандабақыттырақ.Аманжоловдеген–асқартау.Оны
ешқандайбұлтбүркейалмайды,қалайайтсаңда,олтауаласармайды.

СағиЖиенбаев

Зерделіой
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Қа лам гер Бе кен Ыбы рай ым да Ма қа таев тың сө зін рас тап, Қа сым Аман-
жо лов тың шы ғар ма шы лы ғын бы лай ша тал дап көр се те ді: «Қа сым Аман жо лов 
қа зақ әде би етiне, сол ар қы лы әлем поэ зия сы на көр кемдiк ой лау дың адам зат 
та ри хын да бұ ған дейiн бол ма ған жа ңа құ бы лыс тар, тың тол қы ныс та рды 
әкелдi. Бол мыс ты сезiну мен бей не леудiң, көр кемдiк тәжiри бенiң адам зат ты 
бай ыта тын жа ңа типiн тар ту еттi. Ен де ше, Қа сым Аман жо лов – ұлы ақын. 
Қа сым нан кейiн дү ние ге кел ген ақын дар дың iшiнде оған бас име ген, тағ зым 
ет пе ген еш қай сы сы жоқ».

«Өле мін деп емес», «ұқ сат а алмай келемін» деп өкінетін ақын «өзі ммен 
бір ге өл ме сін өле ңім» деп, «кү ні не жүз ой ла нып, мың тол ға на ды», се бе бі 
ақын ның «ба ры да, ба қы ты да – өле ңі».

Ақын ның өз энер гия сын дай өле ңі де мық ты:
Гү ріл деп жа лын ат қан кеу дем-кө рік,
Сөз со ғам құ ла шым ды ер кін ке ріп.
Суа рып шы нық ты рам күй ге ма лып,
Бол сын деп әрі әде мі, әрі бе рік.

«Құя ал ман үгі тіл ген бал шық өлең», – деген ақын-ұс та ның кеу де-кө рі гі нен 
со ғы лып, суары лып, шы ны ғып шық қан жыр ла ры мәң гі лік, ұр пақ тан ұр пақ қа 
жал ға сып ке те бе ре ді. Оны өзі де се зіп кет ті:

Дү ние ге ке лер әлі талай Қа сым,
Олар да бұл Қа сым ды бір бай қа сын.
Өрт ке ти ген дау ыл дай өле ңім ді
Қа сым ның өзі емес деп кім ай та сың!

Ойталқы
1. Өлең кім ге ар на лып жа зыл ған? Өлең нің құ ры лы сы қан дай?
2. Өлеңде көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдары қандай қызмет 

атқарып тұр? 
3. Қазақ поэзиясында осы өлеңмен үндес шығарма бар ма?

Неліктен
1. Не се беп ті ақын өле ңін: «Өзім ту ра лы» деп ата ған?

Ақыншығармаларындажандiрiлiн,шыңыраусырдыңтұңғиығыншарлайтын,за
манашерiменқоғамқұбылыстарын,тарихтолқындарынбарлайтынтереңсезiну
бар.Нәзiклиризмменкөкжиектiқамтығанэпикалықбайтақәлем,философиялық
тамырларбiтеқайнасып,тұтасыпжатады.Мұныңбәрi–ақындықшеберлiктiң ға
наемес,еңалдымен,ақындықтабиғаттың,интеллектуалдықтереңдiктiңнәтижесi.
Зерделi, естi, асау рух, солрухтан нұр алған, солрухпен суарған, солрухтан ту
алғаншығармалар–«көрнектiлену»үшiндеемес,көсемсуүшiндеемес,көкiрек
тегiшежiрешердiнемесебасқадаәрқилытебiренiстерiнжеткiзугедегентабиғиқа
жеттiлiк,табиғиықылас.

БекенЫбырайым

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?
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2. Не лік тен ав тор: Сондықтан әпкел бері домбырамды,
      Кеу де ме күй қа нат ты қон дыр ән ді.
      Бе рей ін өмі рім нен өлең жа сап,
      Ша шай ын оң ды-сол ды сол мұ рам ды, –

де ген? Үзіндіні ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырып, 
ақынның көзқарасын анықта. Интернеттен О.Рубальскаяның «Я сама себя 
нашла» деген өлеңін оқып, екі ақынның шығармашылық портретін салыстыр.

Тобыңдаталдапкөр
Өлең де гі за ман кө рі ні сі мен қа зір гі за ман кө рі ні сін са лыс ты ра тал дап, 

ба ға лаң дар. «Кейс-ста ди» әді сі бой ын ша өлең ді ке зек пен бө ліп-бө ліп оқың-
дар, қал ған да рың тал қы лау жа сап, өз ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

Дәптеріңежаз
Талантты ақындар қан дай бо лу ке рек? «Сканерлеп оқу» әдісі бойынша 

өлең нен 5 мы сал кел ті ру ар қы лы ойыңды дәлелдеп, жинақы мәтін жаз.

Түйінде
Өлеңнің тілін, көркемдік және жанрлық ерекшелігін айқындап, 

ойыңды аннотация жазу арқылы түй ін де.

Қалайойлайсың?
1. Ақын ның өзі ту ра лы өлең жа зуы өзім шіл ді кке жа та ма?
2. Өлеңде ав тор бей не сі  мен шы ғар ма ның не гіз гі идея сы ның бай ла ны сы 

қалай көрініс тапқан?

Үйдеорында
1. «Өзім ту ра лы» өлеңін «креативті жазу» әдісімен қара сөзге айналдыр. 

Ақынға еліктеп, өзіңнің өмірлік кредоңды жаз.
2. СD-дегі №1 қосымшаны үлгі ретінде пайдаланып, презентация жаса.
3. Кеңес дәуіріндегі қа зақ әде бие ті нің ерек ше лі гі жай лы пікір жаз.

Білгенгемаржан
«Мен» тұжырымдамасы – адамның өзі жайлы біршама тұрақты, аздыкөпті

мәнібартүсініктерініңжүйесі.
«Мен»тұжырымдамасынегізіндежекеадамөзгелерменқарымқатынасжасап,

өзінедегенкөзқарасынқалыптастырады.Адамбойындағы«мендік»қасиетадамның
ісәрекетіменәлеуметтікортаменқарымқатынасжасауыбарысындақалыптасады.
Кезкелгенадамныңөз«менін»айыраалуытұлғалыққасиеттіңөзектібелгісіболып

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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табылады.«Мен»тұжырымдамасыәлеуметтікөзара ісқимылдыңалғышартымен
салдарыболатұра,әлеуметтіктәжірибебарысындаанықталады.

Онықұрайтындар:
• шынайы«мен»(осышақтағыөзітуралытүсінік);
• идеалдық«мен»(өзініңпікірібойынша,субъектініңморальдықнормаларғабағ

даралғандақандайболуғатиісекендігі);
• серпінді«мен»(субъектініңқандайболғысыкелетіндігі);
• фантастикалық «мен» (егермүмкін болса, субъектінің қандай болуды арман

дайтындығы)т.б.
«Мен» тұжырымдамасының қалыптасуы адамдар арасында қызмет алмасу

жағдайындажүреді,оныңбарысындасубъект«басқаадамғаайнадағыдайкөрінеді»
жәнесоларқылыөз«менінің»бейнесінсақтап,айқындайдыжәнетүзетеді.

Психологиялықсөздік

Әдебиеттеориясы

Риторикалықсұрау (лепті сұрау)–ойды,сезімдіәсерліжеткізуүшін
жауабыөзіненөзіайқыннәрсеніәсерлілеппен,сұраутүріндеайту.Өлеңде
қойылған сұрақтың жауабын оқырман өзі біліп отырады. Риторикалық
сұраулысөйлемжауаптықажететпейді.

Әдебиеттанутерминдерсөздігі

Риторикалықсұрауыбарөлеңжолдарынанмысалдаржаз.

Шығармашылықтапсырма

Қосымша дереккөздерге сүйеніп, ақын өмір сүрген кезеңге тарихи зерттеу
жүргізіп, бейнематериал дайында. Қасымда ақындық көзқарастың туындауына
қандайжайттарәсеретті?

Кітап–асылқазына

1. Қазақстан жазушылары: Анықтамалық / Құрастырушылар: Қамшыгер Саят,
ЖұмашеваҚайырниса.Алматы:Анарыс,2009.

2. «Қазақстанжазушылары:ХХғасыр».Анықтамалық/–Алматы,2004.

Қолданыпкөр

Қ.Аманжоловтың «Өзім туралы» өлеңінМахамбеттің «Мен, мен едім, мен
едім»өлеңіменсалыстырып,олардаортақойбарындәлелдеп,ғылымижобажаз.

Эксперименттіктапсырма
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Бізөлеөлгеншеқазақтіліүшінкүресеміз.МәңгілікЕлболудыңкепілі
ұрпағымыздың ана тілін білуіндежатыр. Ана тілін ұмытқан халықтың
өзөзіненжербетіненөшіп,жоғалыпжатқанынкөзкөріпотыр.Бүгінгіұлттың
ұраны–МәңгілікЕлболу.

СмағұлЕлубай

 СМАҒҰЛЕЛУБАЙ

СмағұлЕлубайқайжердетуып-өскен?

Сма ғұл Аба тұлы Елу бай 1947 жылы Тү рік мен-
с тан Рес пуб ли ка сы ның Шар жоу об лы сы Кер  кі ау -
да нын да дү ние ге кел ген. Жа зу шы ның ата-ба ба сы 
ХХ ға сыр дың 30-жыл дарын да ғы ашар шы   лық 
ке зін де Ақ тө бе об лы сы Бай ға нин ау да ны  нан Қа ра-
қал па қстан ау ма ғы ар қы лы өтіп, Тү рік мен   стан  ға 
қо ныс ау дар ған. 1961 жылы оның әке-ше ше   сі 
Қа зақ  стан ға ора лды.

Жазушықайжердебілімалып,қызметістеді?

С.Елу бай Ал ма ты қа ла сын да ғы №12 мек теп-
те оқи ды. 1971 жылы қа зір гі әл-Фа ра би атын да-
ғы ҚазҰУ-дың жур на лис ти ка фа куль те тін бі-
тіре ді.

Ең бек жо лын 1971 жылы Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы ның ау дан дық га зе тін-
де тіл ші бо лып бас та ған. 1972 жылы ки но жүй есі не ауы са ды. 1974–1975 жыл-
да ры Мәс кеу де гі сце на рис тер мен ре жис сер лер дай ын дай тын Жо ғар ғы курс та 
дә ріс ал ған нан кей ін 1976–1992 жыл да ры «Қа зақ фильм» ки нос ту дия сын да бас 
ре дак тор дың орын ба са ры, 1992–1995 жыл да ры рес пуб ли ка лық «Мә де ни ет жә-
не тұр мыс» (қа зір гі «Па ра сат») жур на лы ның бас ре дак то ры, 1995–2004 жыл-
да ры Пра га да ғы «Азат тық» ра ди осы ның жур на ли сі, 2008–2010 жыл да ры 
«Қа зақ фильм» ки нос ту дия сы ның бас ре дак то ры қыз мет те рін ат қа ра ды. 
2010 жыл дан бас тап Т.Жүр ге нов атын да ғы Қазақ ұлт тық өнер ака де мия сы ның 
«Ки но та ри хы жә не тео рия сы» ка фед ра сын да про фес сор.

Талантқаеңкерегіекінәрсе:еңбекжәнебатылдық.СмағұлЕлубаевтаосының
екеуідетүгел,тұтас.Өзгешығармаларынөзалдынақойғанда,Смағұлазжылішін
деүшроманжазды.Бұлар–күндемей,түндемей,ұзақсарылғанеңбектіңжемісте
рі.Албатылдыққакелсек,үшроманда(«Ақбозүй»,«Мінәжат»,«Жалғандүние»)
қаламгердіңқайсарбатылдығынан,керекдесеңіз,тіптібатырлығынантуған.

ЗейноллаҚабдолов

Зерделіой

СмағұлЕлубай
1947жылытуған
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Қаламгерқандайтуындыларжазды?

Жа зу шы ның кі тап та ры: «Ой сылқа ра» (1972 ж.), «Сат тар соқ па ғы» 
(1974 ж.), «На све те бе лом» (1982 ж.), «Жа рық дү ние» (1978 ж.), сон дай-ақ «Ақ 
боз үй» (1990 ж.), «Оди но кая юр та», «Мі нә жат» (1992 ж.), «Жал ған дү ние» 
(2000 ж.), «Брен ный мир» (2000 ж.) ро ман да ры, «Қия мет-қай ым ға сы ры» 
(2015 ж.) ойт ол ғауы, «Век ст раш но го су да», «Ақ боз үй» (2017 ж.) 2 том дық 
таң да ма лы, «Lonely yurt» (2016 ж.) ағыл шын ті лін де, «Una yurta solitaria» 
(2018 ж.) ис пан ті лін де, «Arasat meidany» (2017 ж.) тү рік ті лін де жа рық көр ді.

«Ақ боз үй» («Оди но кая юр та») ро ма ны қа зақ жә не орыс тіл де рін де бір не ше 
рет ба сыл ды. Жа зу шы ның осы ро ма ны на ашар шы лық жыл дар да ғы нәу бет тің 
кө рі ніс те рі ар қау бол ған. 

С.Елу бай кі тап ты жа зар ал дын да ата-ба ба сы ның жүр ген жер ле рін ара-
лап, сол за ман ның куә гер ле рі мен жүз де се ді. Шы ғар ма оқыр ман ды сол уа-
қыт қа алып ба рып, та рих тың ен ші сін де қал ған нақ ты шын дық тар ды көр кем 
тіл мен ба ян дап, кей іп кер лер дің мұң да сы на, сыр ла сы на ай нал ды ра ды. Әр бір 
оқыр ман кі тап ты жү ре гі ті лі не оқи оты рып, оқи ға ны өзі бас тан ке шір ген дей 
әсер ала ты ны сөз сіз. Бұл ро ман 1985 жылы жа зы лып біт ке ні мен, сол кез де-
гі бас па лардың қай-қай сы сы да идеоло гия дан жас қа нып, ба сып шы ға ру ға 
ке ліс пе ген. Тіп ті кі тап тың шы ғуы на қар сы жа бық ре цен зия лар ұй ым дас ты-
ры ла ды. Ке ңес үкі ме ті құ ла ған нан кей ін ға на кі тап тың жа рық қа шы ғуы на 
мүм кін дік бо ла ды.

«Мі нә жат» жә не «Жал ған дү ние» шы ғар ма ла ры – «Ақ  боз үй» ро ма ны ның 
жал ға сы. Жал пы жа зу шы ның әр ту ын ды сы қа зақ хал қы ның та ри хы мен бай-
ла ныс ты.

СмағұлЕлубайнешекөркемфильмніңсценарийінжазған?

С.Елу бай: «Қы зыл отау» (1982 ж.), «Ай ас тын да ғы үй» (1983 ж.), «Өтел ме-
ген па рыз» (1983 ж.), «Сұ ра пыл Сұр же кей» (1992 ж.), «Ба тыр Ба ян» (1992 ж.), 
«Кек» (2004 ж.), «Аң шы ба ла» (2012 ж.), «Ал мас қы лыш» (2016 ж.), «Қа зақ 
хан ды ғы» те ле се ри алы (2016 ж.), «Оа зис» (2016 ж.), «Ба ла ға шық» (2018 ж.), 
«Ал тын тақ» (2019 ж.) көр кем фильм дерінің сце на рий ле рін жаз ған.

Жа зу шы «Сұ ра пыл Сұр же кей» филь мі үшін Аш ха бад та өт кен ТМД ки но-
фес ти ва лі нің бас жүл де сін, «Аң шы ба ла» филь мі үшін Гол ли вуд та өт кен IFFF 
ки но фес ти ва лі нің бас жүл де сін, мә де ни ет са ла сын да ғы Мем ле кет тік грант ты, 
қа зақ «Пен-клу бы» сый лы ғын ал ды. 2013 жылы «Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген 
қай рат ке рі» құр мет ті ата ғы бе ріл ді. «Құр мет» жә не «Па ра сат» ор ден де рі мен 
ма ра пат тал ған. 

СмағұлЕлубай–қазақпрозасыныңкәсібидеңгейініңөсуінеүлкенүлесқосқан
жазушы.Жазушықаламынантуғанкөркемтуындыларидеялықкөркемдік,руха
нитұрғыданда, танымтарапынандамаңыздышығармаларболыптабылады.
Сан алуан тақырыпты арқау еткеншығармаларының тіл кестесі де көркем де
бейнелі.

ГүлсімЕлемесова,БотагөзҚұралқанова

Зерделіой
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Ойталқы
1. С.Елу бай қай жер де дү ние ге кел ген?
2. Жазушы ту ын ды ла ры ның та қы ры бы қан дай?
3. Қаламгер кітаптарын жазғанда елдегі жағдай қандай еді?
4. Қан дай шығармала ры өз ге тіл ге ау да рыл ған?

Неліктен
1. Жа зу шы ның ата-ба ба сы не се беп ті басқа ел ге қо ныс ау да ра ды?
2. «Ақ боз үй» ро ма ны не лік тен бір ден ба сы лып шық па ды?

Тобыңдаталдапкөр
С.Елу бай дың шы ғар ма шы лы ғын тал дап, «FILA» кес те сін тол ты рың-

дар.
F / Де рек/ – та қы рып тан қа лам гер дің ше бер жа зу шы еке нін көр се те тін 

де рек тер;
I / Пі кір/ – шы ғар ма ла ры ту ра лы өз де рің нің ой-пі кір ле рің;
L / Сұ рақ/ – автордың ше бер жа зу шы еке нін аша тын сұ рақ тар;
A / Іс-әре кет/ – жа зу шы ның қол дан ған сти лі.

Дәптеріңежаз
С.Елу бай ту ра лы біл ге нің ді «Түр тіп алу» кес те сі не тол тыр.

V–«білемін» –«менүшін
түсініксіз»

+«менүшін
жаңаақпарат»

!«мені
таңғалдырды»

Түйінде
Сма ғұл Елу бай порт ре тін ұлт тық мүд де ні көз де ген қа лам гер ре тін де 

түй ін де.

Қалайойлайсың?
Қа лам гер не се беп ті ашар шы лық ту ра лы жаз ған? Қан дай се бе бі бар деп 

ой лай сың?

Үйдеорында
Ин тер нет тен жа зу шы сце на рийі бой ын ша тү сі ріл ген фильм дер дің бі-

рін кө ріп, ав тор бей не сі нің шы ғар ма ның не гіз гі идея сы мен бай ла ны сын 
дәлелдей отырып, аннотация жаз.

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Білгенгемаржан
БізжурналистикадаоқыпжүргендефакультеттіңқабырғагазетіндеСмағұлдың

«Бұралқы» деген әңгімесі жарияланды. Шағын ғана әңгімеде бір иттің көшеде
қаңғыпжүріп,қалайаштанөлгендігібаяндалады.Басаяғыжұпжұмыр,әдеміәңгі
ме.Болашақжазушылық үлкенжолдыңбастауы іспетті.Жабыла оқып,Смағұлды
қуанақұттықтастық.Біраққуанышымызұзаққасозылмады.Аяқастынаншушығып,
факультеттеәлгіәңгіменіталқылаужиналысыөтті.Талқылаудаәлдекімдерсөйлеп:
«Бұл әңгімеСовет өкіметіне қарсыжазылған.Смағұлдың қаңғыбас ит депмеңзе
генікім?Советадамынбұралқыиткетеңепотыр», –депсоқты.Оқуғажаңатүскен
біздераңтаңбыз.Смағұлдыіштейаяғанымызбен,қорғапсөйлеугеешқайсымыздың
батылымызда,ақылымыздажетпеді.Мұғалімдердеүнсіз.СолсәттеорнынанБақ
қожа(Мұқай)көтеріліп,бұләңгімегесоншамасаясиастарберіп,тырнақастынанкір
іздеудіңретіжоқтығын,зоологиялықүрдістегімұндайшығармаларүлгісіәлемдікәде
биеттебарекендігінайтып,Смағұлғаарашатүсті.Манаданнеістерінбілмейтүнеріп
отырғандеканымызмарқұмТауманАмандосов таарқасынанауыржүк түскендей
сілкіне сөйлеп, болмашыдан бәле іздеудің аяғы жақсылыққа апармайтындығын
айтып,шырпырболды.ҰзаққасозылғанталқылаудыңаяғыСмағұлғасөгісберумен
тынды.

НесіпбекАйтұлы

Шығармашылықтапсырма

ӨздеріңтөменгісыныптанбілетінМағжанЖұмабаевтың«БатырБаян»поэмасы
менСмағұлЕлубайдыңсценарийібойыншатүсірілген«БатырБаян»фильмінсалыс
тыра,талдаңдар.Мазмұныменидеясындаалшақтықбарма?

Міне,қызық!

Смағұл Елубай 1982 жылдан бастап Алматы қаласының батыс жағындағы
Ақсайдегенжердегібірбұлақтыңбасынашопанағасыныңкиізүйінтігіпқойып,үш
жазбойыжалғызжатып,30жылдардағыашаршылықжайлы«Ақбозүй»аттытұң
ғышроманынжазған.

Кітап–асылқазына

1. Қазақәдебиеті.Энциклопедиялықанықтамалық.–Алматы:«АрунаLtd.»ЖШС,
2010.

2. Ақбозүй:роман,әңгімелер/С.Елубаев.–Алматы:Жазушы,2011.

Білгенгемаржан



60

«Жалғандүние»романы

Арман-ай,  

өтеді дүние жалған-ай…

Ха лық әні

1917–1990 жыл дар ара лы ғы та рих та Ке ңес 
өкі ме ті нің ке зе ңі ре тін де қал ды. Бұл ке зең де ком-

му нис тік пар тия деп атал ған бір ға на пар тия бол ды. Осы пар тия бү кіл жауап-
кер ші лік ті, би лік ті өз қо лы на алып, ха лық ты уысы нан шы ғар май ұс та ды. 
Ке ңес өкі ме ті не, пар тия ның ұс тан ған сая си ба ғы ты на қар сы кел ген бір де-бір 
шы ғар ма жа рық қа шық пай тын, ал қар сы тұр ған адам аяу сыз жа за ла нып, құл-
дық са на ның құр ба ны на ай на лып отыр ған. Сон дық тан еш кім бел ше шіп, бұл 
жүйеге қар сы тұ ра ал май тын. Тә уел сіз дік ал ған нан кей ін бұл ке зең то та ли-
тар лық дәу ір деп атала бас та ды.

Жа зу шы Сма ғұл Елу бай осы дәу ір дің шын ды ғын ба ян дай тын три ло-
гия  –«Ақ боз үй», «Мі нә жат», «Жал ған дү ние» деп атала тын ро ман да рын жаз ды. 
Трило гия қа зақ қо ға мы ның жи ыр ма сын шы жыл дар да ғы ау ма лы-төк пе лі дә  уір 
шын ды ғын: жап пай ашар шы лық, ел ге төн ген нәу бет, асы ра сіл теу ден бас тап, 
ха лық тың қа лып тас қан салт-дәс тү рін, ұлт тық құн ды лық та рын жой ып жі бе ру ді 
көз де ген сая сат ты әш кер леу ді мақ сат ет кен. Бұл саяси ст ра те гия ның ая ғы 
«то қы рау за ма ны на» алып кел ді. «Жал ған дү ние» ро ма ны осы соң ғы ке зең ге 
ар нал ған. Ро ман сим во лизм ру хын да жа зыл ған, мис ти ка лық са ры ны бар, фи ло со-
фия лық ас та ры те рең. Ав тор Еді ге ау зы мен «кер за ман», «то зақ тір лік», «ұс тас қан 
за ман», «тіс тес кен за ман» си яқ ты эпи тет тер ді қол да на ды. Қоғам то қы ра ған нан 
соң адам да ты ғы рық қа ті ре ліп, не үшін өмір сү ріп жүр ге нін де тү сін бей, деп рес-
сия ға тү се ді. Ро ман кей іп кер ле рі Хан сұ лу мен Еді ге осын дай күй ге тап бо ла ды.

Үй, бас па на – ха лық тың ең бас ты ке рек нәр се сі. Егер жұрт бас па на сын 
тас тап қаш са, он да «ақ та бан шұ бы рын ды» қа сі ре ті қай талан ды де ген сөз. Ел 
ба сы на күн ту ған да ға на бас сау ға лап, қа ра ша ңы ра ғын тәрк етіп безеді. Ро ман 
кей іп кер ле рі де осы ны бас тан ке шір ді: «…1932 жыл дың жаз ғы тұ ры әлі көз 
ал дын да. Қа ра қал пақ тың түс тік тұ сы. Әне ки, құм ара сын да том пиып-том пиып, 
же тім сі реп қа лып ба ра жат қан ки із үй лер. Бұ күн ді Хан сұ лу өл се ұмыт пас. Бір 
ті лім нан үшін, өз үйі – өлең тө се гін құм ара сын да тас тап, со нау Әму-Да рия 
жа ға сын да ғы Қо ңы рат де ген қа ла ға қа рай шұ быр ға нын, сі рә, екі дү ние де 

Мәтінді тыңдап, «Қазақ
стантарихы»пәніненалған
білімдеріңе сүйеніп, ашар
шылықкезеңдісипатта.

CD05

СмағұлЕлубай–әдебиортадада,қазақкиноөнеріндедеөзініңайтаройымен
халқынақажеттіруханидүниелерімол,қарымдықаламгер.Өзіөмірсүргенортаның
әрқұбылысыментіршілігінсуреттейотырып,қазақкиноәлемінеөткенқазаққоға
мын,бұрыннанқалыптасқанқоғамдықформацияданкүштептаңылғанжаңақоғамқұ
ружолындағыадами,табиғисананыңтапқабөлініп,өзауылдасын,досын,бауырын,
туғанынсатып,тозақотынаитермелегенкүнкөрістіңқамымен,пендешіліктіңқұрған
құрсауынатүскен,жағымсызкейіпкерлергалереясынсомдағанжәнетарыдайшашы
лып,қынадайқырылғанхалықтағдырынэкрандабейнелегенкинодраматург.

ГүлданаБейсен

Зерделіой
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ұмы та қой мас. Қы зыл қия құм ара сын да ие сіз қа лып ба ра жат қан үл кен Ақ боз 
үйі не қа рап, ше ше сі еке уі қыр үс тін де көз жа сын сы ғып тұр ды-ау…».

1931–1933 жыл да ры та рих та «Ұлы жұт» де ген ат пен қал ған қа сі рет қа зақ 
хал қын ата жұр ты нан без ді ріп, тен ті ре тіп қа на қой май, са ны ның күрт азаюына 
да ке сі рін ти гіз ді. Жа зу шы нәу бет ті бы лай су рет тей ді. «…Ер те сі не жаяу-жал пы 
шұ быр ған жұрт қа ере ал май, сыр қат та нып, жол да бұй рат ба сын да әке сі мен 
ше ше сі қал ды. Со ның бә рі әлі күн ге көз ал дын да сай рап тұр. Әне ки, кө ке сі құм 
ба сын да ұзы ны нан тү сіп жа тыр. Оның ба сын сүйеп, жа нын да ше ше сі отыр, 
шо шай ып. Бұ лар – Дәу апа еке уі осы Еді ге мен Тү гел хан ның бі рін же те леп, 
бі рін ар қа лап, арт та ры на қа рай-қа рай жал тақ тап, көз жас та рын тия ал май, 
ұзап ба ра ды. Кет пес ке лаж жоқ. Әке сі: «Сіз дер жү ре бе рі ңіз дер! Біз соң да ры-
ңыз дан же тер міз», – деп бұй ыр ған еді. Бі рақ тағ дыр бұ лар ға ен ді қай тып кез-
де су ге жаз бап ты. Ең бол ма са, бір-бі рі нің өлі не ті рі еке нін де бі лу ге жаз бап ты…  
О, Жал ған-ай!!!». Әри не, бұл сұм дық оқи ға ны ав тор дың туыстары өз ба сы нан ке-
шір ге ні дау сыз, сон дық тан жа зу шы өзі көз бен көр ген дей на ным ды ба ян дай ды. 

Қа зақ хал қы тә ңір лік дін нен ис лам ді ні не өт кен дік тен, әлі күн ге дей ін тұр мыс та 
тә ңір лік тің бел гі ле рі кез де сіп оты ра ды. Жа зу шы мұ ны да ұтым ды пай да ла нып, 
ро ман да «Ас пан» сө зін қол да на ды. Реа лис тік өмір де сұ ра ғы на жауап ал ма ған Еді ге нің 
жа ны шыр қы рап, бә рі не куә бо лып, үс ті нен тө ніп қа рап тұр ған Ас пан нан жау ап кү те ді.

Же тім ба ла Еді ге Қа ра қал па қстаннан ар ман қу ып, Ал ма ты ға ке ле ді. Ең бе дел-
ді уни вер си тет ке оқу ға тү се ді. Еш кім нен те пе ріш көр меу үшін спорт сек ция сы на 
қа ты са ды. Сән ді ки ім киеді. Жа зу шы лық пен ай на лы са ды. Бұ дан ар тық не ке рек?!

«Ұлыжұт»қасіреті
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Алай да есейе ке ле кө кей ін де гі шы ғар ма ны жа зу үшін та рих ты ақ тар ған 
Еді ге ақи қат тың тү бі не же те ал май ды. Көзбояушылыққа толы ар зан қол 
дү ние лер ді бұ дан бы лай жаз ғы сы кел мей ді. «Еді ге қы рық қа шей ін ұсақ-түй ек 
шы ғар ма лар жа зып жүр ді де, қы рық тан аса, өзі не ар ман бол ған әл гі кі тап қа 
кі ріс ті. Одан бұ рын ол өз ауы лы ның оты зын шы жыл да ры кәм пес ке ден қа шып, 
Жем бо йынан үде ре кө шіп, со нау Қа ра қал пақ қа шұ бы рып, Үс тірт ас қан 
жо лы мен жү ріп өт ті. Осы жыл дар дүр бе ле ңін көз бен көр ген кө не көз қа рия-
ларға жо лық ты. Сон дай са пар дан кел ген сай ын Еді ге үй ге өзін ше бір жа ңа лық 
аша ке ле тін. Оты зын шы жыл дар ашар шы лы ғы ту ра лы «Ол ашар шы лық 
оқу лық тар жаз ған дай, «кез дей соқ қуаң шы лық тан» не ме се «жер гі лік ті бел-
сен ді лер жі бер ген кей бір қа те лік тер ден» емес, тұп-ту ра сол кез де гі Крем ль ден 
бас тап Қа зақ стан ға дей ін пар тия жүр гіз ген сая сат тан бол ған» де ген ді ай та 
бас та ды. Оның бұ сө зі нен Мау сым жан ның тө бе ша шы тік тұр ды. Зә ре-има ны 
ұш ты. Мы на сө зі КГБ құ ла ғы на жет се, не бол ды? Өз жо лын өзі кес пей ме Еді-
ге?! Мау сым жан «ан ти со вет чик тің әй елі» ата нып, пар тия мен де, инс ти тут пен 
де қош тас пай ма?!». Осы лай ша, шын дық қа не гіз дел ген та ри хи ро ма нын бас-
ты ра ал май, нә па қа сын та ба ал май, от ба сын асы рай ал май, әй елі Мау сым жан ға 
қа рай тын бе ті қал май, қа рыз ға бел ше сі нен ба та ды, Ке ңес үкі ме ті сая са ты ның 
қы лы шы жа лаң дап тұр ған да мұ ның шын ды ғы кім ге ке рек: «Шық па ған кі тап 
та бір, дү ние ге өлі кел ген нә рес те де бір. «Отыз екін ші жыл» – Еді ге нің жа зу-
шы лық тағ ды ры. Сол тағ ды ры ның ады ра қал ға ны ма?

Екін ші кей іп кер – жас кү нін де «ха лық жауы ның» әй елі ата нып, жесір 
қал ған, қой ба ғып, ай на ла сын асы ра ған Хан сұ лу ба ла сы ер жет кен нен кей ін 
ке дей лік тен құ ты ла ды. Алай да өмі рі нің со ңын да ба ла сы ның қыз мет тен де, 
от ба сы нан да ай ырыл ға нын ес тіп, о дү ние ге күй ініп ат та на ды. Кө зі жұ мы лар 
ал дын да бая ғы аш тық тан қай ыр ті леп, шұ быр ған ба ла лық ша ғы көз ал ды на 
елес тей ді. Ба ла сы ту ра лы жағымсыз жа ңа лық ты біл ген де іш те гі ше мен қай та 
бас кө те ре ді. Жа зу шы Тү гел хан ды да «то қы рау за ма ны ның» құр ба ны ре тін де 
ал ған. Ол бір күн де жа ры ның да, қыз мет тің де ал дам шы, са ғым бе лес бол ға нын 
тү сі не ді. «Бар мақ бас ты, көз қыс ты ға» көн сең ға на шалқып өмір сүресің, оған 
көн бе сең – да ла да қал ға ның.

Қа лам гер осын дай кей іп кер ле рі ар қы лы то та ли тар лық дәу ір де жал пы ұлт 
мүд де сі нің аяқ қа тап та лып, ру ха ни тау сы лу ын сим во ли ка лық түр де ше бер 
кел ті ре ді. Сон дық тан С.Елу бай бү гін: «Қа зақ пын де ген әр бір аза мат өзі не: 
«Мен тәу ел сіз дік ке қан дай үлес қос тым?» де ген сұ рақ қоюы ке рек!» – деп есеп-
тей ді. Се бе бі тәу ел сіз дік, ең ал ды мен, ру ха ни азат тық.

СуреткерСмағұлЕлубайдыңқазақпрозасындадаүлкенізсалған,өзшығармашы
лығындадарадасарасоқпақтартқанбастыкітабы–«Ақбозүй»,«Мінәжат»,«Жалған
дүние»аттыүшкітаптантүзілген,бірақтұтас,түбегейліКөркемдікәлемі.Алашөткен
ғасырда:XXжүзжылдықтыңжиырмасыншыотызыншыжылдарындабастанкешкен
ауырнәубет,әділетсізасырасілтеу,алапаташаршылық,оданбергіуақыттардажал
ғасқантағдыртәлкегі,замантауқыметі,санасапырылысы–тұтасбірДәуірДидары.

БақытСарбалаев

Зерделіой
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Ойталқы
1. Ро манның ерекшелігі неде? Шы ғар ма да қазақ халқы тарихының қай 

кезеңі баяндалады? 
2. Ро манды бас қа ша атауға бо ла ма?
3. Ро ман да қан дай жайт тар ая ныш се зі мін ту ғы за ды?
4. Ро ман кей іп кер ле рі нің тағ ды ры қа лай су рет тел ген?

Неліктен
1. Не се беп ті шы ғар ма «Ақ боз үй», «Мі на жат» ро ман да ры ның жал ға сы?
2. Не лік тен ро ман тәу ел сіз дік ал ған нан кей ін ға на ба сыл ып шықты?
3. Шы ғар ма не се беп ті «Жал ған дү ние» деп атал ған?

Тобыңдаталдапкөр
1. Бір не ше топ қа бө лі ніп, ұсы ныл ған бө лік тер бой ын ша шы ғар ма ның жанр-

лық ерек ше лі гі не (кө ле мі, сю же ті, кей іп кер ле рі) тал дау жа сап, сю жет-
тік-ком по зи ция лық жос пар жа саң дар:  оқи ға ның бас та луы; оқи ға ның да-
муы; оқи ға ның шие ле ні суі; оқи ға ның ша рық тау ше гі; оқи ға ның ше ші мі.

2. Сма ғұл Елу бай дың: «Қа зақ пын де ген әр бір аза мат өзі не: «Мен тәу ел-
сіз дік ке қан дай үлес қос тым?» де ген сұ рақ қоюы ке рек!» – де ген сө зін 
қа лай тү сі не сің дер? Тәу ел сіз дік ке қан дай үлес қос қы ла рың ке ле ді?

3. Романнан ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен байланысты 
үзінділерді тауып, оларды талдап, шығармашылық жұмыстарда: эссе, 
әңгіме, өлең, әдеби шығарма т.б. жазуда қолданыңдар.

Дәптеріңежаз
1. Ро ман да ғы бас ты үш кей іп кер (Хан сұ лу, Түгелхан, Еді ге) ар қы лы өмір 

шын ды ғын көрсетіп, кес те ні тол тыр.

Кейіпкер Турамінездеу Жанамамінездеу

2. «Жал ған» сө зі нің си но ним де рін тап, олар мен сөй лем дер құ ра. Осы 
си но  ним сөз дер ді «дү ние» сө зі мен тір кес ті ріп көр. Ро ман ның атын өз 
нұс  қаң мен өз гер ту ге бо ла ма екен?

Түйінде
1. Ро ман оқи ға сын та ри хи де рек пен са лыс тыр.
2. Шы ғар ма да ғы за ман кө рі ні сі мен қа зір гі за ман кө рі ні сін са лыс тыр.
3. Ав тор бей не сі н шы ғар ма ның не гіз гі идея сы мен бай ла ны сты ай қын дап, 

түйінде.
4. https://kitap.kz сайтынан Г.Буниннің «Соңғы күн» кітабын оқып, ро-

ман мен са лыс ты рып, екі шығарманың та ри хи және көркемдік құн ды-
лы ғына баға беріп, ойыңды түйінде.

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде
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Қалайойлайсың?
1. Жа зу шы кей іп кер ле рі нің тағ ды рын не ге өте ау ыр аяқ та ған? Ро ман ды 

өзің қа лай аяқ тар едің?
2. Қа лай ой лай сың, жа зу шы ның еліміз тәу ел сіз дік ал ған нан кей ін гі Хан-

сұ   лу мен Еді ге нің ба ла ла ры ның жағ дай ын ба ян дай тын ро ман жал ға-
сын жаз ға ны жөн бе?

Үйдеорында
1. Ро ман да кө те ріл ген мә се ле лер ді қа зір гі өмір мен бай ла ныс ты рып, ұлт-

тық мүд де тұр ғы сы нан ашып көр сет.
2. Шы ғар ма да ғы көр кем де гіш құ рал дар мен ай шық тау амал да ры ның 

қыз ме тін тал дай оты рып, ав тор сти лін анық та.
3. СD-дегі №1 қосымшаны үлгі ретінде пайдаланып, презентация жаса.

Білгенгемаржан
Жалған,жалғандық–белгілібірісәрекетнемесеқұбылысмәнініңшындықтан

алшақтатылып,бұрмаланғанкөрінісі,ақиқатқақарамақарсыұғым.Адамбаласының
ақиқаттытанужолындағышындыққасайкелмейтін,бірақақиқатқабаланатын(шын
депқабылданған)адасуытәріздіжалғандықтақоғамдықсананыңжемісі.

«Жалған» ұғымы қазақ дүниетанымында ислам дін іліміндегі өмір мен өлім,
фәнименбақимәселесінебайланысты«мәңгілік»ұғымынақарсымәндеқолданы
лады.Мұндаадамныңқамшысабындайқысқа,шолақөміріөткіншіжалған,олнағыз
ақиқатөмірге–«одүние–мәңгілікке»апараржолғана.Өмірменөліммәселесіқазақ
ғақлияттыой кешуүрдісіндеәр кезеңдеәркелкі сипатталынсада,бәрінің тоғысар
тұсы–«дүниежалған»болыпкеледі.

«Мынаужалғандүние,кімдерденкейінқалмаған!»(Шалкиіз,ХV–ХVІғасырлар);
«Жігіттер,жалғандүниебізденқалар,біркүніажалкеліпжаныңдыалар»(ШалҚұле
кеұлы,ХVІІІ–ХІХғасырлар);

«Қайғы емес қаза, болмаймын наза, ноқталы басқа бір өлім» (Шәкәрім, 
ХІХ–ХХ ғасырлар)дегенсекілдіөмірдіңөтпеліжағдайынамойынсұнғанөлеңжол
дарытіршіліктіңшектеулімерзімін«дүниежалған»ұғымынасыйғызды.

Энциклопедиялықанықтамалық

Әдебиеттеориясы

Экзистенциализм(лат.existentia)–қазіргізаманфилософияменәде
биетіндегі иррационалистік бағыт, субъективті идеализм түрі, яғни адам
өмірінің мәні мен мағынасы, жеке тұлғаның өзін тануы, оның болмыспен
қарымқатынасы,адамгершілікқұндылықтарғаназараудару(Әдебиеттану
терминдерсөздігі).

Экзистенциализмбойынша,адамныңмақсаты–дүниеніөзгертуемес,
өзініңдүниегедегенкөзқарасынөзгерту.

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Романдағыжазушыныңэкзистенциализмдіқалайқолданғанынанықта.
Кейіпкерлердіңадамгершілігі,мақсаттары,қоғамдағыорнықалайкөрінген?

Шығармашылықтапсырма

Өзқалауыңменберілгентапсырманыңбірінорында.
1. «Болжау»стратегиясынпайдаланып,мынаАқбозүйиесініңтағдырынаболжау

жаса.Суреткеатаубер.

2. Компьютердевекторлықграфиканықолданаотырып,романнаналғанәсеріңді
бейнеле.

Кітап–асылқазына

1. Жалғандүние.Кітапта:С.Елубай.Ақбозүй:Романтрилогия.–Алматы:Ата
мұра,2008.–520б.

2. ЕлубайС.Ақбозүй.Трилогия.–Алматы:Жазушы,2005.–528б.

Қолданыпкөр

Біркездекиізүйтігіп,шығармашылықпенайналысқанжазушырөлінееніп,
шығармадағы ғаламдық тақырыпты қамти отырып, «Креативті жазу» әдісімен
«Тәуелсізел–МәңгілікЕл»тақырыбындафильмсценарийінжаз.

Эксперименттіктапсырма
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«ПАЙЫММЕНПАРАСАТ»БӨЛІМІБОЙЫНШАЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 Қа сым Аман жо лов дү ние ге кел ген өңір :
А) Қа ра ған ды об лы сы Қар қа ра лы ау да ны
В) Қа ра ған ды об лы сы Жез қаз ған қа ла сы
С) Ба тыс Қа зақ стан облысы Ақ сай қа ла сы
D) Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Жым пи ты ау да ны
Е) Орал қа ла сын да дү ние ге кел ген

 Қа сым Аман жо лов тың өзі ту ра лы жаз ған өле ңі:
А) «Өзім ту ра лы»
В) «Өзім жай лы мә лі мет»
С) «Дү ние ге жар»
D) «Өз жай ым нан ақ па рат»
Е) «Ме нің өмір бая ным»

 Қа сым Аманжоловтың поэмалары:
A) «Боран»
B) «Өзім туралы»
C) «Көкшетау»
D) «Бикеш»
E) «Елге хат»
F) «Дүниеге жар»
G) «Құпия қыз»

 Қа сым Аман жо лов мең гер ме ген ас пап :
А) дом бы ра
В) ск рип ка
С) қо быз
D) сыр най
Е) ман до ли на

 Қа сым Аман жо лов тың «Өмір сы ры» ат ты ал ғаш қы өлең дер жи на ғы не ше 
жа сын да жа рық көр ген?
А) 21
В) 25
С) 22
D) 20
Е) 27

 Сма ғұл Елу бай дү ние ге кел ген жер :
А) Қазақстан
В) Өз бе кс тан
С) Тү рік менс тан
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D) Қа ра қал па қстан 
Е) Иран

 Сма ғұл Елубай сценарий жазған тарихи фильмдер:
A) «Батыр Баян»
B) «Томирис»
C) «Сұлтан Бейбарыс»
D) «Қазақ хандығы»
E) «Жау жүрек мың бала»
F) «Алмас қылыш»
G) «Атаманның ақыры»

 Та рих та «Ұлы жұт» де ген ат пен қал ған ашар шы лық жыл да ры:
А) 1921–1922 жыл да ры
В) 1932–1934 жыл да ры
С) 1933–1935 жыл да ры
D) 1931–1933 жыл да ры
Е) 1941–1945 жыл да ры

2. Мә тін ді оқып, сұ рақ қа жау ап бер:
  Ар ғы ата-ба ба лар дан мұ ра лық пен же те тін тек ті лік, пай ым-па ра сат, 

адам  дық қа си ет тер ді ту етіп ұс та ған да ға на, адам ба ла сы ның ал май тын, 
қа ма лы, жең бей тін қи ын ды ғы бол май ды.

Мұх тар Кә рі бай

 Пі кір дің «Пай ым мен па ра сат» бөліміне қа ты сы бар ма? Мұнда қандай құн-
ды лықтар туралы айтылып тұр? Қандай пікір айтасың? Ой ың ды дә  лел  де.

3. Бөлімде берілген көркем шығармаларды салыстыра отырып, ондағы ке йіп-
керлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көр се те тін 
«Пай ым мен па ра сат» де ген та қы рып  бойынша флипчартта пре зен та ция жа са.

Халықаралықзерттеулерформатындағытапсырмаүлгілері

 Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.

«Біз дің бой ымыз ға біт кен қа си ет тер дің ішін де гі ең ма ңыз ды сы жә не 
із гі сі – па ра сат» де ген Габ риэль Маб ли дің пі кі рін пай да ла нып, мә тін ді тал да.

Па ра сат ты лық – адам бой ын да ғы кі сі лік қа си ет. Па ра сат ты лық ұғы мы 
ақыл ды лық пен бі лім паз дық, мә де ни ет ті лік, кө ре ген ді лік, зер де лі лік ма ғы на-
сын да қол да ны ла ды. Па ра сат ты адам ға адам гер ші лік, ина бат ты лық, са ли қа-
лы лық, мейі рім ді лік, із гі лік, әдеп ті лік, ұс там ды лық, тал ғам паз дық қа си ет те рі 
тән. Көп ті көр ген, көп бі ле тін мұн дай адам сөй лей тін әр сө зін ой ла нып, ақыл 
та ра зы сы на са лып ай та ды. Дәс түр лі қа зақ қо ға мын да па ра сат ты адам бо йын да 
кез де се тін асыл қа си ет тер дің бі рі не ай на лып, адам гер ші лік пен өне ге лі лік тұр-
ғы сы нан жо ға ры ба ға лан ған (Қа зақ эн цик ло пе дия сы).
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1. Мә тін қан дай үл гі де жа зыл ған?
А) Ес те лік
В) Хат
С) Анық та ма
D) Өлең
Е) Өси ет

2. Төменде ұсынылған мәтелдерді өзің жалғастыр (дәстүрлі жалғасын алуға 
болмайды): 
Адам аласы ішінде,
…

Адам жүрген жермен адам жүреді,
…

Бұрынғының кісісі, 
…

Кісі аты тершең,
…

Жолдасты жол айырады,
…

3. «Парасаттылық» сөзінің синонимін тауып, онымен сөйлем құрастыр:
А) Толеранттылық
B) Даналық
C) Зайырлылық
D) Саналылық
Е) Көрегенділік

4. Мә тін де сын есім нен жа сал ған қан ша ту ын ды зат есім бар?
А) 12
В) 13
С) 14
D) 15
Е) 16

5. Мә тін де ай тыл ма ған сөз ді бел гі ле:
А) Кө ре ген ді лік
В) Ина бат ты лық
С) Иман ды лық
D) Із гі лік
Е) Мә де ни ет ті лік



 IIIБӨЛІМ

ҒАСЫРЛЫҚ
ТУЫНДЫ

«Абай жо лы» эпо пея сы ар қы лы қазір гі қазақ про засы күл лі дү ние 
жү зі әдеби клас си ка ның шыр қау шы ңы на шық ты. Бұл да аз, әлем нің 
бас қа ел де рін де де оған тең ке ле тін шы ғар ма табу қиын. Бұл – ме нің 
ойым ша, ХХ ға сыр да ғы ең үз дік шы ғар ма лар дың бі рі.

Луи Арагон

Бұл та ма ша эпо пея біз ге тұ тас бір әлем ді сый ға тарт ты, та би ғат-
тың, тұр мыс тың не бір ға жа йып кар ти на лары мен, адам құш тар лық та-
рын си пат тауы мен біз ді ің кәр ет ті.

Ни ко лай Ти хон ов
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МұхтарӘуезов – сарқылмайтын, бітпейтін, жасарып,жаңғыратын,
өмірдіңөзіндей,жапырағымәңгіжапжасыл,жалғасаберетінқұбылыс.

РымғалиНұрғали

 МҰХТАРӘУЕЗОВ

Жазушықайөңірдетуып-өскен?Қандайотба-
сынаншыққан?

Мұх тар Әуе зов Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы (бұ-
рын ғы Се мей об лы сы) Абай ау да ны ның Қас қа бұ лақ-
Бө рі лі ау лын да 1897 жы лы үш қыз дан кей ін ту ған. 

Мұх тар дың ата сының есімі – Әуез хан. Аға -
йын да ры Әуез деп атап кет іпті. Әуез ден Мұх тар дың 
әке сі Омар хан туа ды. Ал жа зу шы ның әже сі – Ді нә-
сіл – Ақ тай лақ би дің бес ұл дың ішін де жал ғыз қыз 
бо лып, ер ке леп өс кен не ме ре сі. Най ман ның қа ра-
ке рей те гі нен та рай тын бір тай па дан «он же ті ақын 
шық қан» сы бан ру ынан шыққан. «Абай жо лы» 
ро ма нын да Бар лас де ген ат пен берілген ақын Ду лат 
Ба ба тай ұлы Абай ау ыр ған да кө ңі лін ау лап, қа сын да 
бір ай жай дан-жай қо нақ боп жат па ған. Ол – Құнан-
бай ауылына сыйлы Ді нә сіл дің ту ысы. 

Әуез дің екін ші әй елі Са қыш тан ту ған Ах мет Әуе зов «Ба ла Мұх тар» 
(1967 ж.), «Жас Мұх тар» (1977 ж.) ат ты ес те лік-кі тап ша ла ры ар қы лы жұрт-
шы лық қа жақ сы та ныс.

Мұхтарқайжердебілімалды?

Мұхтар атасы Әуезден арабша хат таныды. Бұл ту ра лы жа зу шы «Ме нің 
өмір бая ным да»: «Ата мыз біз ді өзін ше оқы та тын. Бұл оның өзі не оңай ырақ 
соқ қан шы ғар… Ал аз дап қа ра та ны ған соң өлең нің бі рі нен соң бі рін жат та дым. 
Өлең дер бір түр лі ұзақ, тү сі нік сіз. Ара-ара сын да Фош кин, Лер мон тып, Кры-
лоп, Татьян мен Ане гин тә різ ді бұ рын құ лақ ес ті ме ген, оқ шау өз ге ше есім дер 
ес ті ліп қа ла ды. Мол да ға ұқ сап, ата мыз біз ге таң ат қан нан күн бат қан ға дей ін 

МұхтарӘуезов
(1897–1961)

Әуезовүлкенгуманистадамеді.Олөзхалқын,оныңбиікмәдениетіншексізсүйе
тін.Өзгехалықтыңәдебиетінөзхалқыныңәдебиетіндейтереңтүсініп,онықұрмет
тұтып,үнеміқошеметтепотыратын.

АлександрКорнейчук

Зерделіой
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кі тап тан бас ал ғыз бай тын», – деп жа за ды. Осы кел ті ріл ген мы сал дардан Әуез 
ата сы ның хат та ны ған нан кей ін оқу шы ла ры на тек қа на Абай шы ғар ма ла рын 
жат тат қа нын бай қау ға бо ла ды.

Абай дың бү кіл қа ра сөз і мен өлең де рін ға на емес, А.С.Пуш кин, И.А.Кры лов, 
М.Ю.Лер мон тов тан ау дар ған тәр жі ме ле рі не дей ін бес жа сы нан жат тап өс кен 
М.Әуе зов тің абай та ну шы бо луы на бір ден-бір ық пал жа са ған адам – Әуез ата сы 
еке нін де дау жоқ. Ауы лы ара лас, қойы қо ра лас құ дан да лы адам дар бол ған дық тан, 
Ді нә сіл әже сі Абай ауылына сы ба ға апар ған кез де Мұх тар да іле сіп ба ра ды екен. 
Бір де әже сі не «Үй ге қай тай ық» деп қың қыл дай бас та ған да Абай дың «Қой, 
қа ра ғым, жы ла ма» де ген дау ысы мен бай сал ды көз қа ра сы жа зу шы ның мәң гі-
ба қи есін де қа лып қоя ды. Бұл туралы Зей нол ла Қаб до лов  «Ме нің Әуе зо вім» де ген 
ро ман-эс се сін де  былай деп жазды: «Мұхтар Абай дың қа быр ға ға ілін ген су ре тін 
кө ріп, қат ты ашу ла нып: «Мы нау – Абай емес, Абай дың кө зі емес» де ген екен.

Әуез ата сы нан кей ін ба ла Мұх тар дың өмі рі не әсер ет кен екін ші 
ада м – Қа сым  бек. Ол – Әуез дің Са қыш де ген әй елі нен ту ған бес ұл дың бі рі. 
Жа ңа ша оқу ды қа лай бас та ға нын бі лу үшін жа зу шы ның өз сө зі не жү гі нейік: 
«Оқу ды 5–6 жас қа кел ген соң өзім нің үл кен әкем нен (Әуез ата сын ай тып 
отыр) оқи бас та дым. Сол кісінің алдынан хат танығаннан кейін, әкеммен бір 
туысқан ағам Қасымбек қасына алып, Камали (Камалидин) деген хазіреттің 
медресесінде Семейде  бір жыл (1908 ж.) мұсылманша оқытты да, артынан 
орысшаға берді. Орыс оқуы на әу елі өзі дай ын да ды. Со дан кей ін бір қыс ішін де 
ау ыл най школ дан Әбіш Қа се нов де ген Се мей се ми на рия сын бі ті ріп шық қан 
қа зақ учи те лі нен оқып, ке ле сі жыл күз Се мей дің «5 класс  ный го ро дс кой учи-
ли ще сі не» түс тім. Со дан әрі мек теп те гі оқу тәр тіп пен кет ті».

«Ярыш»футболкомандасы(М.Әуезовтөменнен3-қатарда,оңжақтанекінші)
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М.Әуе зов бес клас тық учи ли ще ге 1912–1913 оқу жы лында тү сіп, 33 оқу-
шы ның іші нен ке ле сі сы нып қа үз дік ба ға мен (гра мо та мен) кө ші ріл ген екі оқу-
шы ның бі рі бо ла ды. Соң ғы курс та оқып жүр ген де 14 жас та ғы бо ла шақ жа зу шы 
«Есім де қал ған бір күн» тап сыр ма сы на орай « Дау ыл» (Ура ган) ат ты ең ал ғаш-
қы шы ғар ма сын жа за ды.

Осы учи ли ще нің ди рек то ры И.Я.Ма ла хов «… оқып жүр ген үш-төрт қа зақ 
жә не орыс ба ла ла ры ның ара сын да ор та бой лы, то лық ша кел ген, кең маң дай лы 
қа зақ ба ла сы ерек ше көз ге тү се тін. Әсі ре се, оның кө зі әсер лі еді. Үл кен, ой лы 
кө зі мен бү кіл дү ние нің бә рі не ын ты ға қа рай тын… Бұл ба ла Мұх тар еді. Та ма-
ша қа бі лет ті лігі өз ой ын дұ рыс жет кі зе бі луі, көр ге нін, ес ті ге нін жә не оқы ға-
нын әс те ұмыт пай тын ды ғы, зе рек ті гі оны жол дас та ры ның ара сын да да ра лап 
тұ ра тын. Мен бір де-бір мұ ға лім нен Мұх тар қай са бақ тан болсын на шар жау ап 
бер ді де ген ді ес ті ген емес пін», – деп жа за ды.

Учи ли ще де жүр ген де бо ла шақ жа зу шы Семей қаласында құрылған 
«Ярыш» футбол командасының құрамында ойнайды, сондай-ақ жү гі ру, шаң ғы 
те бу си яқ ты үй ір ме лер ге қа ты са ды. Спорт та қы ры бы бой ын ша қа быр ға га зе тін 
шы ға рып, ха лық му зы ка ас пап та ры ның ор ке ст рін ұй ым дас ты ра ды.

Атал мыш учи ли ще ден кей ін 1915–1919 жыл да ры Се мей де гі мұ ға лім дер 
се ми на рия сын да оқи ды. Осы оқу ор нын да ғы ұс та зы В.И.По пов: «Ол әр қа шан 
да бай сал ды сы пай ылы ғы мен, мұ ға лім де рі мен жол дас та ры на де ген қа рым-қа-
ты нас та ғы ұс там ды лы ғы мен, маң ғаз ды ғы мен (иә, иә, иә, рас ай та мын, маң ғаз-
ды ғы мен) тіп ті өз кла сы ның ішін де бө лек тұ ра тын еді де, курс тас дос та ры ның 
ара сын да өте абы рой лы бо ла тын. Орыс ті лін өте жақ сы игер ген ол эру ди ция-
сы мен біз ді таң қал ды ру шы еді», – деп сүй сі не жаз ған еді.

Алғашқышығармаларынқашанжазды?Қайжердеқызметістеді?

1917 жы лы Жү сіп бек Ай мау ытұлы мен бі рі гіп жаз ған «Қа зақ тың өз ге ше 
мі нез де рі» де ген ал ғаш қы ма қа ла сы «Алаш» (Таш кент, 30 нау рыз, №16) га зе-
ті не ба сыл са, Тұ ра ғұл Абай ұлы мен бір ігіп жазған «Адам дық не гі зі – әй ел» 
ат ты ма қа ла сы «Са ры ар қа» га зе ті не (Се мей, 5 қыр күй ек, №12), «Оқу да ғы құр-
бы ла ры ма» ат ты ма қа ла сы да осы га зет тің 14 қыр күй ек те гі са ны на шы ға ды.

1918 жы лы Жү сіп бек Ай мау ытұлы  екеуі Се мей де «Абай» жур на лын 
шы ға рып, «Екеу» де ген ат пен ма қа ла лар жа рия лай бас тай ды. Сон дай-ақ «Алаш 
жас та ры» ода ғын құ рып, түр лі үй ір ме лер дің ашы луы на ұйыт қы бо ла ды. Әуезов 
1918 жы лы 5–13 ма мыр да Ом бы қа ла сын да өт кен Жал пы қа зақ жас та ры ның 
құ рыл тай ын да ор та лық ат қа ру ко ми те ті нің мү ше сі бо лып сай ла на ды.

Се ми на рия ны бі тір ген нен кей ін қо ғам дық-сая си жұ мыс қа ара ла са  бас -
таған. 1920 жы лы Се мей губ рев ко мы ның (гу бер ния лық ре во лю ция лық ко  ми-
 тет) жа ны нан ашыл ған қа зақ бө лі мі нің мең ге ру ші сі жә не «Қа зақ ті лі» га зе-
ті нің рес ми шы ға ру шы сы бо ла ды. 1920 жы лы «Ес-ай мақ» де ген мә де ни-ағар ту 
қо ғамын құ рады, жа зу шы ның «Ең лік-Ке бек», «Ел аға сы», «Бәй бі ше-то қал» 
пьеса ла рын осы қо ғам мү ше ле рі сах на лай ды.

1921 жы лы Қа зақ АКСР Ор та лық ат қа ру ко ми те ті нің (ОАК) тө рал қа 
мү ше лі гі не сай ла нып, он да кадр мә се ле сі мен ай на лы са ды. Сол жы лы «Қор-
ған сыз дың кү ні» әң гі ме сі «Қы зыл Қа зақ стан» жур на лы ның №3–4 сан да рын да 
жа рия ла на ды. Осы жыл да ры «Сө ніп-жа ну», «Қыр әң гі ме ле рі», «Үй ле ну» 
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си яқ ты әң гі ме ле рін жаз ды. 1922 жы лы күз де Таш кент те гі Ор та Азия уни вер си-
те ті не тың дау шы бо лып оқу ға тү се ді әрі «Шол пан» жә не «Са на» жур нал да ры на 
жұ мыс қа ор на ла са ды. Осы ба сы лым дар да «Қыр су рет те рі», «Қыр әң гі ме ле рі», 
«Үй ле ну», «Оқы ған аза мат», «Кім кі нә лі», «За ман ер ке сі» («Сө ніп-жа ну») әң гі ме-
ле рі мен «Қа зақ әде бие ті нің қа зір гі дәу ірі», «Қы зыл сұң қар лар» т.б. ма қа ла лары 
(екі ма қала да «Қо ңыр» де ген бүркеншік ат пен бе ріл ген) жа рия ла на ды. 1923 жы лы 
қа зір гі Санкт-Пе тер бург мем ле кет тік уни вер си те ті нің қо ғам дық ғы лым дар 
фа куль те ті нің тіл-әде би ет бө лі мі не оқу ға тү се ді. Ара сын да бір жа рым жыл үзі ліс 
жа сап, 1925–1928 жыл да ры қай та жал ғас ты рып, бі ті ріп шы ға ды.

Үзі ліс жыл да ры Се мей де «Таң» жур на лын шы ға ру ға ұйыт қы бо ла ды. 
1925 жыл дың бір өзін де бұл жур нал ға жа зу шы ның «Же тім», «Ба рым та», «Қа ра-
лы сұ лу», «Кі нәм шіл бой жет кен», «Ес кі лік кө лең ке сін де», «Жу ан дық», «Бүр кіт 
аң шы лы ғы ның су рет те рі» ат ты же ті әң гі ме сі, Ма мин-Си би ряк тан бір ау дар ма сы, 
«Қо бы лан ды ба тыр» жы ры ту ра лы ма қа ла сы жа рия ла на ды. Осы жы лы «Қа ра көз» 
пьеса сын жа зып, 1926 жы лы жа рия лан ған кон курс та бі рін ші орын ала ды.

«Әде би ет та ри хы» ат ты мо ног ра фия сы 1927 жы лы кі тап бо лып шы ға ды. 
Осы жы лы жаз да Ілияс Жан сү гі ров пен бір ге Же ті су өңі рін ара лап, бо ла шақ 
шы ғар ма ла ры на ма те ри ал жи най ды. Ле ни нг рад қа (Санкт-Пе тер бург) қай тып 
ора лы сы мен, осы ма те ри ал дар не гі зін де «Қа раш-Қа раш оқи ға сы» по ве сін, 
«Қи лы за ман» ро ма нын, «Хан Ке не» пьеса сын жа за ды.

1930 жы лы Әуезов «қа зақ ұлт шыл да ры ның ас тыр тын ұй ымы ның мү ше-
сі, ұлт шыл, бай шыл» де ген ай ып пен Таш кент те қа мау ға алы нып, Ал ма ты ға 
жет кі зі леді. Ах мет Байт ұр сы нұлы ның «Жа ңа өкі мет біз ге сен бей ді. Біз дің 
кө зі міз ді көр ген сен ті рі қа лу ың үшін ке ші рім сұ ра» де ген ақы лы мен га зет ке 
ашық хат жа зып, түр ме ден шы ға ды. 1932 жы лы Қа зақ пе да го ги ка инс ти ту ты-
ның (қа зір гі Абай атын да ғы Қаз ҰПУ) аға оқы ту шы сы бо лып қыз мет іс тей ді. 
1934–1961 жыл дар ара лы ғын да қа зір гі әл-Фа ра би атын да ғы ҚазҰУ-де ұс таз-
дық қыз мет ат қара ды. Сон да ғы Қа зақ әде бие ті ка фед ра сы ның не гі зін қа ла йды. 
Осы жыл да ры сту де нт тер ге ар нап «Қа зақ хал қы ның ау ыз әде бие ті», «Қа зақ 
әде бие ті нің та ри хы», «Қа зақ хал қы ның суы рып сал ма ай тыс өне рі», «Ту ыс қан 
ха лық тар әде бие ті», «Абай та ну» се кіл ді жал пы жә не ар нау лы курс тар дан дә-
ріс оқы ды.

М.Әуе зов шы ғар ма шы лы ғы ның үл кен бір са ла сы – Абай жай ын да ғы ең бек-
те рі. Ба ла ке зі нен ақын ның өлең де рін жат тап, ұлы лы ғын құ ла ғы на сі ңі ріп 
өс кен М.Әуе зов бұл та қы рып қа әң гі ме («Татьяна ның қыр да ғы әні»), зерт теу 
(«Абай (Иб ра һим) Құ нан бай ұлы»), либ рет то, пьеса, сце на рий, ро ман-эпо пея  
(«Абай жо лы») жаз ды. «Абай жо лы» шы ғар ма сы ал ғаш «Абай» де ген ат пен 
(1942 жы лы бі рін ші, 1947 жы лы екін ші кі та бы) жа рық көр ген.

Жа зу шы 1961 жы лы 27 мау сым да Мәс кеу қа ла сын да ғы Крем ль ау ру ха на-
сын да опе ра ция ке зін де қай тыс бол ды. Қа зақ стан үкі ме ті қабылдаған ар найы 
қау лыға сәйкес ұлы жа зу шы ның есі мін мәң гі ес те қал ды ру мақ са ты мен 
ҚР ҰҒА-ның Әде би ет жә не өнер инс ти ту тына және Қа зақ тың мем ле кет тік 
ака де мия лық дра ма теат ры на жа зу шы ның аты бе рі лді. Тұр ған үйі әде би-ме-
мо ри ал дық му зей ге ай нал ды. Республика көлемінде мек тептер, кө шелер жә не 
Ал ма ты ның бір ау да ны жазушы есімімен аталды.

1997 жы лы Фран ция да қа зақ жа зу шы сы Мұх тар Әуе зов тің ту ға ны на 
100 жыл то луы на ар нал ған Қа зақ стан күн де рі өт ті.
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Ойталқы
1. М.Әуе зов тің ба ла лық және жастық шағы қа лай өте ді?
2. Бала Мұхтарды кім тәр бие лей ді? Абай шы ғар ма ла рын кім нен бі ле ді?
3. Болашақта оның қан дай шы ғар ма ла рын оқуды жоспарлап қойдың?
4. Мына суретті жазушының қай шығармасымен байланыстырар едің?

5. М.Әуе зов тің қай ту ын ды сы оны әлем ге әй гі лі етті?

Неліктен
1. Жа зу шы Абай шығармашылығын қалай терең зерттейді?
2. Жазушы не себепті кейбір еңбектерін бүркеншік есіммен ұсынған?
3. Жа зу шы шы ғар ма шы лы ғы не ге жан-жақ ты, сан са ла лы?
4. М.Әуе зов не лік тен қу да лау ға ұшы ра ды?

Тобыңдаталдапкөр
1. Үш топ қа бө лі ніп, ұсы ныл ған та қы рып бой ын ша се беп тер мен дә лел-

дер тау ып, қор ғаң дар.
1-топ: Абай жолы – халық жолы.
2-топ: Абай – типтік бейне.
3-топ: Абай жолы романының эпопеялық сипаты.

2. «Дер бес пі кір ай ту» әді сі бой ын ша М.Әуе зов тің шы ғар ма шы лы ғын 
тал дап, ой ла рың ды ор та ға са лың дар.
1) Өзін дік пі кір (ой, идея).
2) Дә лел.
3) Өз пі кі рін ай ғақ тай тын мы сал.
4) Өз пі кі рі не қар сы дә лел.
5) Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал.
6) Қо ры тын ды.

Дәптеріңежаз
1. М.Әуе зов шы ғар ма ла ры ның ерек ше лік те рін жаз.

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз
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2. Қаламгердің хаты бо йын ша оның кімге арналғаны, жазушының да-
рынды балалары  туралы зерттеу жүргіз.

Түйінде
«Зер де» тә сі лі бой ын ша М.Әуе зов ту ын ды ла ры ның неге әлі күн ге дей ін 

ха лық тың сүй іс пен ші лі гі не ие бо лып ке ле жат қа нын са ра лап, тү йін де.

Бі лім Зерттеу еңбектер арқылы ал ған ақ па рат та рым 
Эмо ция Кейіпкер тағдыры және менің көңіл күйім
Ба ға Ав тор шы ғар ма шы лы ғы на беретін ба ғам 
 Сын Ав тор шы ғар ма ла ры ның мен үшін ма ңы зы 
Идея Оқыр ман ре тін де ав тор шы ғар ма ла рын на си хат тау ға 

ұсы на тын идеям 

Түйінде
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Қалайойлайсың?
Д.Қо наевтың: «Біз үшін Абай қан дай бол са, Мұ хаң да – сон дай да на-

лық мек те бі. Ол мек теп тен дә ріс алу – әр қа зақ тың абы рой лы бо ры шы», – 
деген пікірінің мәнін қалай түсінесің?

Үйдеорында
1. Өз қа ла уың мен жа зу шы шы ғар ма ла ры ның бі рін оқып, се ман ти ка лық 

кес те ні тол тыр.

Жанры Суреттеу
шеберлігі

Қандаймәселені
көтерген? Кейіпкерлері

Шығарма
атауы

Ә
ң

 гі
 м

е

П
о в

ес
 ть

Р
о м

ан

Т
е р

ең
 п

си
 х

о-
л

о г
и

зм

С
у

 р
ет

 те
у

 

А
в т

ор
 л

ы
қ

 
ба

 я
н

 д
ау

Ә
й

 ел
 т

ең
 сі

з д
і г

і

О
та

р
 ш

ы
л

-
д

ы
қ

 қ
а 

 
қ

ар
 сы

 к
ү

 р
ес

 

Е
л

 д
ің

 т
ұ

р
 м

ы
с 

ж
ай

ы

Ж
ә м

ең
 к

е

Ғ
а з

и
 за

 

 Ж
ас

 ж
е с

ір
 ә

й
 ел

«Қор ған-
сыз дың 
кү ні»
«Қи лы 
за ман»
«Қыр 
су рет-
те рі»

2. «Абай жо лы» эпо пея сын зерделей оқып, ұлы ақын әле мі не бой ла. 

Білгенгемаржан
Мұхтар Әуезов «Менің өмірбаяным» деген мақаласында: «Менің аталарым

ХІХғасырдыңбаскезіндеОртаАзияжақтанкеп,тобықтыруынасіңіпкетіпті»,–деп
жазған, Смағұл Сәдуақасовтың сұрағына жауап ретінде жазылған «Өз жайымнан
мағлұмат»дегенхатында:«Менің тегім– қожа.АлғашқышыққанжерлеріҚаратау
деушіеді...ТобықтыішінеменіңүшіншіатамБердіқожабірталайтуысқандарынертіп,
найман ішіненкелген»,–дейді.ЖазушыныңатабабасыОртажүздеөтеықпалды
адамболғанАқтайлақбидіңұйымдастырып,сұратуыменАягөзжерінекеліпқоныста
нады.Жаназашығаратынмолдаларазайыпкеткендіктен,АқтайлақбиТүркістаннан
отызшақтықожаныотбасыменарнайыкөшіртіпалады.Құнанбайсияқтысұлтандар
менбиболыстарғахабаржіберіп,қожалардытаратады.СондаҚұнанбайМұхтардың
атасы,өзімензамандасБердіқожанықоярдақоймайжүріпкөшіріпалып,шұрайлы
қонысАрхаттыбереді.Бердіқожакесектұлғалы,сөзгешебер,беделдіадамболады.
«Абайжолының»біріншікітабындаБөжейарызбенҚарқаралығабарғанда,Құнанбай
тарапынан осы Бердіқожа да барады. Оның Үсен, Бурахан, Әуезхан, Кенжехан,
Самархандегенбесұлы,төртқызыболған.ҚұнанбайБурахандыүнеміқасынаертіп

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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жүредіекен.Бұлдаромандабар.«Абайжолында»суреттелетінҚұнанбайдыңкіші
әйеліНұрғаным–осыБердіқожаныңқызы.

МұхаммедпайғамдардыңқызыБибіФатимаменкүйеубаласыӘзіретӘлініңекі
ұлынантарағанұрпақ«қожа»дегенатауғаиеболған.Дінтарихындабұларды«Сейіт
қожалар»депатайды.

Міне,қызық!

М.Әуезовтіңбүркеншікаттары(псевдоним)–Қоңыр,Жаяусал,М.Ә.
АлЖ.АймауытұлыменМ.Әуезовтің«Екеу»дегенбүркеншікатпен«Абай»жур

налындажарияланған «Абайдыңөнері һәм қызметі» (1918,№2), «Абайдан соңғы
ақындар» (1918,№5) деген мақалалары екі жазушының көптомдық жинақтарына
енгізілген.Сондайақ«Екеу»дегенбүркеншікатпенжарияланған«Көркемәдебиет
туралы»(Еңбекшіқазақ,1927)деген мақала авторлары Абдолла Байтасов пен
ДаниялЫсқақовекендігіжөніндеС.Мұқанов,Т.Жұртбайт.б.пікірлерібар.Бұларда
осыаттыпайдаландыма,жоқпадегендүдәмалсауалтуындайды.

Кітап–асылқазына

1. ӘуезовМ.Шығармаларыныңелутомдықтолықжинағы.3том.–Алматы:Жібек
жолы,2014.–424б.

2. МұхтарӘуезовтуралыестеліктер.–Алматы,1997;2004.
3. Әуезовжәнеархив.Құжаттаржинағы.–Алматы:Ғылым,1997.–130б.
4. М.О.Әуезовтің шығармашылық өмірбаяны. Ұжымдық монография. – Алматы:

Әдебиетжәнеөнеринституты,2014.–524б.
5. МұхтарӘуезовәлемі.–Алматы:Жазушы,1997.–352б.
6. СаттаровС.МұхтарӘуезовтіңататегі.–Алматы:Жібекжолы,2010.
7. ҚабдоловЗ.МеніңӘуезовім.Романэссе.–Алматы,1997.

«Абайжолы»романэпопеясы

Қа зақ тар ту ра лы бұ рын еш те ңе  

ес ті ме ген едім.

Ен ді олар ды өте жақ сы та ни мын.

Жа қын да ға на М.Әуе зов тің  

та ма ша кі та бын ағыл шын  

ті лін де оқып шық тым.  Шы нын да 

қа зақ тар нет кен ға жап ха лық!

Бен жа мин Ма тип

«Абай жо лы» – қа зақ хал қы ның тұң ғыш ро ман-эпо пея сы. 1-кі та бы «Абай» 
деген атпен 1942 жы лы, 2-кітабы «Абай жо лы» деген атпен 1947 жы лы, 3-кітап 

Үзіндіні тыңдап,Абай
дың әкешешесімен қа
рымқатынасынабағабер.

CD06
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1952 жы лы, 4-кітап 1956 жы лы жа рық қа шық ты. Төрт том 26 та рау дан, 2 эпи-
лог тан тұ ра ды.

1-кі тап «Қайт қан да», «Жол да» «Шы тыр ман да», «Бел-бе лес те», «Өр де», 
«Қия да» де ген же ті та рау дан тұ ра ды. Бас кей іп кер қа зақ тың ке мең гер ой шыл ақы-
ны – Абай Құ нан бай ұлы. Ро ман-эпо пеяда оның 13 жас тан бас тап, қай тыс бол ған ға 
дей ін гі өмір жо лы тұ тас ба ян да ла ды. Та рау лар дың ата улары бас кей іп кер дің өмір 
жо лын, өсу жолын көр се тіп, маз мұн дық-та қы рып тық тал дау ға жол сіл теп тұр. 

Бұл ту ра лы жа зу шы Ғ.Мү сі ре пов бы лай де ген екен: «…Қайт қан да», «Қат-
қа бат та», «Шы тыр ман да», «Бел-бе лес те», «Өр де», «Қия да» де ген әр бір бө лім нің 
ат та ры. Осы ны бі рі не бі рін жал ғап, бір са ты ет сең, қат-қа бат шы тыр ман дар ар қы-
лы, бел-бе лес ке, өр ге, қия ға шы ғып ке ле жат қан Абай ды кө ре сің. Бұл – үз дік сіз 
өсіп ке ле жат қан Абай дың жо лы. Со ны мен бір ге бұл – Құ нан бай дың да бас пал-
дақ та ры. Осы са ты лар ды тө мен қа ра тып қой ып, ая ғы нан ба сы на қа рай оқы саң, 
бұл жо ға ры дан ыл ди лап ке ле жат қан Құ нан бай дың жо лы бо лып шы ға ды. Сон да 
Абай дың жо лы – «Қайт қан да, қат-қа бат та, шы тыр ман да, бел-бе лес те, өр де, қия-
да» бо ла ды да, Құ нан бай дың жо лы – «Қия да, өр де, бел-бе лес те, шы тыр ман да, 
қат-қа бат та, қайт қан да» бо ла ды. Бі рі кө те рі лу, бі рі тү су – тө мен деу жо лы. Үшін-
ші, бұл – Құ нан бай то бы ның да, Абай то бы ның да жо лы».

«Қайт қан да» де ген І та рау «Үш күн дік жол дың бү гін гі, соң ғы кү ні не ба ла шә-
кірт ба рын сал ды. Қо рық тан күн шы ға ат қа мі нейік деп асық қан-ды. Бұ ны қа ла дан 
алып қайт қа лы бар ған ағай ыны Бай тас ты да таң атар-ат пас та өзі оя тып тұр ғы зып 
еді», – деп бас та ла ды. Се мей қа ла сын да үш жыл оқу да бол ған Абай дың ту ған ауы-
лы на де ген са ғы ны шы Бай тас пен жор ға Жұ ма бай дың диало гі ар қы лы бе рі ле ді. 
Қау іп-қа те рі көп Есем бай жы ра сы на та қал ған да Абай  жанындағы жо лау шы лар дан 
ұзап ке тіп, арт жақ тан білдірмей қа рақ шы ға ұқ сап ке ліп, жор ға Жұ ма бай дың қа-
лың қа ра ты ма ғын кө зі не тү сі ріп жі бе ріп, шоқ па рын тар тып ала ды. Абай ды із деп, 
бұ лар дан сәл ұзап кет кен жүй рік ат ты Бай тас қай та орал ған да Жұ ма бай:

– Өй, ба лам-ау, мы на жер – жау жа та ғы. Бұл ұры ның ой на ғы на кеп алып, 
жа ман ырым бас та ға ның не қыл ға ның? – деп Абайға ренжіді.

Абай үл кен адам ды қор қыт қа ны на ба сын да мәз бол ға ны мен, ар ты нан 
ерек ше іл ти пат көр се тіп, жол қыс қар ту үшін әдейі іс те ге нін ай тып, ке ші рім 
сұ рай ды. Осы ар қы лы бо ла шақ ақын ның бол мы сы, тап қыр лы ғы бой көр се те ді. 
Ау ыл ға кел ген де аман да су дың өзі үл кен тәр тіп пен орын да ла ды. «Тел қа ра! 
Ай на лай ын Тел қа ра! Соқ тал дай аза мат боп ке тіп сің-ау!» де ген бір жең ге сі нің 
сө зі не қа рап, Абай дың екін ші аты Тел қа ра бол ған ды ғын бі ле міз.

Өзі не та лай ер те гі ай тып бе ріп, тәр бие ле ген әже сі Зе ре нің құ ла ғы ес ті мей қал-
ға нын уай ым да ған Абайдың «Ем де се қай те ді» де ген сө зі не  айналасы «Үш кір се, 
кей де ашы лып қа ла ды. Үш кір ген жа ға ды» дей ді. Ау ыл әй ел де рі де «Мы на ба лаң 
мол да боп кел ді ғой, үш кірт ба ла ңа» деп кеу-кеу ле ген соң, Абай әже сі нің құ ла ғы на 
«Юзі рау шан, кө зі гау һар» деп бас та ла тын өле ңі нің бір шу ма ғын ай тып, бір рет үш кі-
ре ді. Екін ші рет осы өлең нің та ғы бір шу ма ғын ай тып, «су-ф-ф» дей ді. Үшін ші рет:

Әлемдікөзалдыңакелтіруүшін,басқалардыңкөзінетүсуүшін,адамрухыныңқадірқа
сиетінасқақтатакөтеріп,жарсалуүшінөзбиігің–МұхтарӘуезовсияқтышыңыңболукерек.

ШыңғысАйтматов

Зерделіой
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Ұша ды боз ша тор ғай кө де ні ық тап,
Ба са сың ая ғыңды нық тап-нық тап.
Кә рі әжем ес ті мей ді, на на бер сін,
Бе рей ін өле ңім мен шын ұшық тап, –

де ген де ға на қа рап тұр ған дар да, әже сі де Абай дың қал жың дап тұр ға нын тү сі не ді.
Тон тай на ға шы сы ның өле рін де айт қан «Жа зы ла-жа зы ла қо жа-мол да-

лар дан да ұят бол ды, ен ді өл ме сек бол мас» де ген мыс қыл сөз де рін ес ке алып, 
«на ға шы сы на тар тып ты» де ген пі кір лер ай ты ла ды. Осы эпи зод тан бо ла шақ 
ақын ның қа рым-қа бі ле ті ай қын кө рі не ді. Абай дан 5–6 жас кі ші Ос пан іні сі нің 
тен тек қы лық та ры адам ды ерік сіз езу тарт қы за ды. Та рау да ерек ше орын ала-
тыны – Қо дар мен Қам қа оқи ға сы. Олар ды қа лай жа за ла ға нын кез дей соқ кө ріп 
қал ған Абай тө сек тар тып, қат ты ауы рып қа лғандығы оның се зім тал ды ғын, 
жа ны ның нә зік ті гін дә лел дей ді. Дәл осы кез де ау ыл ға Бар лас ақын мен оның 
шә кір ті Бай көк ше ке ле ді. Бұл жер де гі Бар лас – атақ ты ақын Ду лат Ба ба тай ұлы. 
1942 жы лы шық қан нұс қа сы нда «Кері тарт па, ес кі шіл ақын ды на си хат та ды» 
де ген сын ай тыл ған дық тан, жазушы оның есімін Бар лас деп өз гер ту ге мәж бүр 
бол ған. «Қо бы лан ды ба тыр», «Қо зы Көр пеш-Ба ян сұ лу», «Ақ ба ла-Боз дақ» 
жыр ла ры мен Асан қай ғы, Бұ қар жы рау, Ма ра бай мен Жа нақ, Шор тан бай, 
Шө же, Сы бан бай, Бал та, Ал пыс ақын өлең де рі мен қа тар өз өлең де рін де жат қа 
оқы ған Бар лас ты Абай өті ні ші бой ын ша үй де гі лер бір ай ұс тай ды. Ке те рін де 
Абай дың ше ше сі Ұл жан екі ақын ға ша пан жау ып, ат мін гі зіп жі бе ре ді. Осы 
бай ла ныс ар қы лы Абай дың өлең-жыр ға жас тай ынан құ мар бо лып өс ке ні бай-
қа ла ды. Ақын ға тән бол мы сы осы лай ша қа лып та са бас тай ды.

БалаАбайақындарменбірге
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«Қат-қа бат та» де ген екін ші та рау да ғы бас ты оқи ға – жер дауы. Бұ рын 
бө кен ші мен бор сақ ру ла ры жай ла ған ішін де Қо дар отыр ған шұ рай лы жер 
Қа ра шо қы ны Құ нан бай ен ді өз мен ші гі не қа ра та ды. Бұ ған үл кен бәй бі ше сі 
Күң ке ні ие  ете ді. Бө кен ші ру ынан Сүй ін дік, Сү гір лер, бор сақ ру ынан Жек-
сен (Қо дар дың ту ыс қа ны) көш те рі өз қыс тау ла ры на қо ны ста на ал май, қай та 
кө ше ді. Қо дар мен Қам қа  туралы өсек ті жұрт қа жай ған Жек сен мен Жет піс 
қа те лес ке нін, арандап қалғанын қыс тау ла ры нан ай ырыл ған да бір-ақ бі ле ді. 
Жы лап-еңі реп, Қо дар мен Қам қа ның аруа ғы нан ке ші рім сұ рай ды. Сүй ін дік, 
Жек сен дер қай та көш кен мен, Құ нан бай ата ған қыс тау ға бар май, Шың ғыс та -
уының Қы зыл шо қы, Қы дыр, Көл қай нар де ген же рін де жап па ті гіп, көш пей 
оты рып ала ды. Құ нан бай қай та-қай та ел ші са лып жү ріп, бұ лар ды өзі нің ата-
ған же рі не қо ныс тан ды ра бас тай ды. Ен ді гі бір көз де ге ні – жа тақ ау ыл дар дың 
қо жай ыны Бө жей отыр ған Тоқ мам бет қыс тау ын алу. Мұ ны осы қыс тау ға таяу 
отыр ған Бай сал ға алып бер гі сі ке ле ді. Бө жей ге кі сі сал ған мен, ол тың дай қой-
май ды. Ыза бол ған Құ нан бай бір қа ру лы жі гіт тер ді жи нап ке ліп, Бө жей ге дү ре 
соқ қы за ды. Бұ ған кө ті бақ ру ынан шық қан Бай сал ара ша тү сіп, өз жі гіт те рі мен 
Бө жей жа ғы на шы ғып ке те ді. Бө жей Құ нан бай ға ла ғы нет ай та ды.

«Жол да» де ген үшін ші та рау да Абай отыз ға тар та нө кер ерт кен әке сі мен 
бір ге Қар қа ра лы ға ба ра ды. Аға сұл тан Құ нан бай дың ай на ла сын да әр бір 
жұ мыс қа жау ап ты се нім ді адам да ры мен тіл маш бо ла ды. «Те гін де, Құ нан бай 
қо лын да Ға бит хан си яқ ты та тар дан, Із ғұт ты си яқ ты қыр ғыз дан, Бер ді қо жа 
си яқ ты қо жа дан кел ген, тіп ті шер кес тен де кел ген же ке адам дар не ме се тұ тас 
ау ыл, топ тар көп бо лу шы еді» деп жа за ды жа зу шы.

Қар қа ра лы ға ке лу се бе бі – Құ нан бай үс ті нен жа зыл ған Бө жей дің ары зы. 
Осы кез де Құ нан бай өз қа ра жа ты мен сал ды рып жат қан ме шіт құ ры лы сын 
кө ре ді. Бұ дан екі жыл бұ рын Қар қа ра лы ға ық па лы жү ріп тұр ған Қаз дау ыс ты 
Қа зы бек би дің ұр па ғы Ал шын бай мен Құ нан бай дос ты ғы те рең деп, оның Тү сіп 
де ген ба ла сы нан ту ған Діл дәні Абай ға атас тыр ған бо ла тын. Осы Ал шын бай 
Ті лен шіұлы іс ке ара ла сып, Құ нан бай мен Бө жей ді та ту лас ты ра ды. «Екеуің 
бала аласыңдар. Бөжей Құнанбайдан бала алып, бауырына салсын. Иістерің 
аралассын» деп, Құ нан бай дың кі ші әй елі нен ту ған 3 жа сар Кәм шат Бө жей ге 
ама нат етіп бер іледі де ген ше шім шы ға ра ды. Бұл са пар да Абай Шө же ақын мен 
жә не Ал шын бай қа сы на ер тіп жү ре тін Бал та ақын мен жүз де се ді. Та рау «Екі 
кө зі қа ра қат тай жай на ған, ап пақ» Кәм шат тың «от ба сып ал ған дай» «Апа, 
Апа! Әже!» деп шы рыл дап жы ла ға ны Бө жей лер ат та нып, ұзап кет кен ше «…
от қа өр те ніп не су ға жұ ты лып ба ра жат қан жан ның за рын дай боп, ызың-ызың 
ес ті ліп тұр ды», – деп аяқ тала ды.

«Шы тыр ман да» де ген төр тін ші та рау да – Абай ел ісі не ара ла са бас тай ды. 
Қо лы бос уа қы тын да Фир дау си, Ни за ми, Фи зу ли, Науаи, Ба быр си яқ ты шы ғыс 
клас сик те рі нің шы ғар ма ла рын оқу дан бас ал май ды. Қа ла дан қайт қан да екі 
қор жын кі тап ты Құ нан бай Ға бит хан мол да ға ар найы ал ды ра ды. Осы кі тап-
тар ды Ға бит хан ар қы лы әке сі нен сұ ра тып алып, Абай бір қыс кі тап оқи ды.

Абай дың ел ісі не ара ла суы Құ нан бай тап сыр ма сы мен «бес қас қа» атан ған 
мық ты бес ұлы бар Құ лын шақ ауы лы на ба ру ынан бас тала ды. Құ нан бай 
ар найы жі бер ген дік тен, Құ лын шақ Абай ды ба ла сын бай, жақ сы қар сы ала-
ды. Абай дың кел ген ша ру асы – бор сақ қа тие сі лі Бет құ дық де ген қыс тау 
Ақ пер ді де ген кі сі нің ие лі гі не өт кен дік тен, әрі биыл пі шен шау ып алғысы 
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келетіндіктен, Құ лын шақтан бұған дейін ие ле ніп ке ле жат қан жер ге қон ба уын 
өтіну. Құ лын шақ:

– Ақ пер ді, Ақ пер ді, Ақ пер ді ге Құ дай бақ бер ді, – де йді. Сонда Абай: – Бақ 
бер ген емей не ме не, Бор сақ тан қал ған аз жер ді, Ме ні кі деп тап бер ді де ңіз, – деп 
жалғап әкетеді. Құ лын шақ кү ліп: «Тек осы ның ды Ақ пер ді есіт кей ет ті», – деп 
ыр за боп қа ла ды. Сөз ара сын да Құ лын шақ: «Ай ып қа мал бер ме ді деп Бө жей 
жа ғы қом сы на ды, бі лем. Сол кіш ке не қа рын да сың ның кү ті мі де ке ліс ті емес деп 
есіт тім-ау? Ай ғыз бай ғұс со ны се зіп, қай ғы ра ды ғой», – де ген кө ңіл сіз әң гі ме бас-
тай ды. Абай Құ лын шақ же тек те ген сөз дер ге ілес пей, азы рақ үн де мей оты рып, 
ба ла ла ры ның не ге «бес қас қа» атал ға ны ту ра лы сұ рай ды. «Қас қа» де ге ні – ба тыр 
деп айт қа ны дей ді ғой мы на лар», – деп, Құ лын шақ ба ла сы на қа рай ды. Абай 
Құ лын шақ тың бар ойы «бө кен ші, бор сақ тан жер ол жа қыл ма дым» де ген ар ман 
еке нін та нып, іші нен на ра зы боп ат та на ды. Әке сі не Құ лын шақ тың көн ге нін 
айт са да, өк пе сін айт пай ды. Абай дың қа сы на еріп бар ған Қа ра бас тан Құ нан бай 
та ғы сұ рап, ба ла сы ның әре ке тін жі ті ба қы лай ды. Осы ның ер те ңін де ол Абайдың 
қасына Қа ра бас ты қо сып, ен ді Тоғ жан ның әке сі Сүй ін діктің ау лы на жі бе ре ді. 
Мұн да әке сі тап сыр ған аз ды-көп ті ша ру аны айт қан нан кей ін кө бі не се әң гі ме 
«Қа рау ыл», «Шың ғыс» де ген атау лар дың шы ғу та ри хы, Құ нан байдың әке сі 
Өс кен бай ға үл кен ас бер ген дегі Сүй ін діктің пікірлері мен кей бір жер дауы на айт-
қан би лі гі ту ра лы сөз бо ла ды. Екеуара әң гі ме жа рас тық та өт кен дік тен, Сүйіндік 
Абай дың шай ішіп отыр ған ке се сін өзі алып бе ріп, үл кен құр мет көр се те ді. Бұл 
үй де де Кәм шат тың жағ дай ының тө мен екен ді гі ай ты ла ды.

Бұл та рау да ғы ма ңыз ды жайт  – Абайдың Сүй ін дік тің екін ші әй елі Қант-
жан нан ту ған Тоғ жан мен та ны суы жә не кей ін нен жақ сы до сы на ай нал ған 
Ер бол мен кез де суі.

Ен ді Құ нан бай Абай ды осы мен өзі не өк пе лі үшін ші адам – Бай да лы ға жұм-
сай ды. Ол – ана еке уі си яқ ты емес, Бө жей мен ті зе қо сып, әр дай ым жау лық ты 
мық ты ұс тап отыр ған адам. Абайдың өзін «шы тыр ман іші не жал ғыз, құ рал сыз, 
әл сіз күй де» кі ріп ба ра жат қан дай се зі нуі ар қы лы та рау дың не ге «Шы тыр ман да» 
деп ата лғанын ұға мыз.

Бай да лы Абай лар ды жы лы шы рай мен қар сы ал май ды. Абай «Бай-
да лы ның Қар шы ға лы, Қо па де ген қо ныс та ры на Сү гір мен Сүй ін дік қо са 
қон сын, бір ге жай ла сын» де ген әке сә ле мін жет кі зе ді. Бай да лы ке лі сім бер-
гені мен, Құ нан бай дың «ай на лып ке ліп тек қа на жі гі тек  руына» ти ісе ті нін 
ай тып, кі нә та ға ды. Бір кез де Бай да лы ыз ғар шаш қан өңін лез де өз гер тіп, 
бай сал ды қа лып қа тү се ді. «Ашуы мен са бы рын оңай жұм сап, оңай те жеп, 
оп-оңай бұ рып са лып оты ра тын шын ұс там ды адам ды» Абай ал ғаш рет кө ріп, 
таң ға ла ды. Байдалы Қау мен нің үй ін де  Қа ра тай, Бө жей, Бай сал бас қос қан 
бір оты рыс та «Мыр за кім?» де ген де Қа ра тай дың «Мыр за – Құ нан бай», «Ше-
шен кім?» де ген де «Ше шен – Құ нан бай», «Жақ сы кім?» де ген де «Жақ сы – 
Құ нан бай» деп жауап бергенін айтады. «Он да не ге алы сып жүр міз?» де ген де, 
Құ нан бай дың «не қы лай ыны» жоқ қой. Сон дық тан ке тіп жүр гем жоқ па?» 
дегенін баяндай ке ле, Абайға «Әкеңе осы сөз дерді осы қал пын да жет кіз» деп 
сә лем ай та ды.

Абай Кәм шат жай ын Ұл жан мен Зе ре ге ға на ай та ды. Ана ла ры ның тап сыр-
ма сы мен, ен ді Абай Бө жей ауы лы Қо па де ген жай лау ға қон ған кү ні қа сы на 
Ға бит хан мол да ны ер тіп, Кәм шат қа ке ле ді. Ас тын да жыр тық жая лық, ба сын да 
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жыр тық ша пан ның же ңі, қол-ая ғы ши диіп, құп-қу шөл мек тей боп әл сіз жы лап 
жат қан ба ла ны көр ген де Ға бит хан мол да:

– Ей, маз лу ма! Ни лер ға зап көр ген сің сен бей гү на маз лу ма! (араб ша әй ел 
жы ны сы на ға на қа ра ты лып ай ты ла тын міс кін әй ел де ген ма ғы на да) – деп 
жы лап жі бе ре ді. Мі нез көр сет се, Кәм шат үшін пай да емес, қай та оның аза бын 
арт ты ра тү се ті нін тү сі ніп, Абай ашуын те жеп, бәй бі ше бер ген қы мыз ды да ұрт-
та май, тез ат та нып ке те ді. Абай Кәм шат тың әл үс тін де жат қан ды ғын үй іші не 
те гіс ха бар лай ды.

– Қай тей ін, мен қай тей ін?.. Ке ше исі ар ғын ның игі жақ сы сы бұй ыр-
  ды! – деп Құ нан бай ше ше сі Зе ре ге қа рап, ша ра сыз күй ге тү се ді. Ер те ңін де 
Құ нан бай жор ға Жұ ма бай ды жі бер се, Ай ғыз да өз тұ сы нан бір адам жі бе ре ді. 
Бі рақ Бө жей кі нә сін мой ын да май, Құ нан бай дың өзі не өк пе ай та ды. Аз күн-
нен кей ін Кәм шат қай тыс бо ла ды. Бөжей аулы Құ нан бай мен Ай ғыз ға ха бар 
айт пай, Кәм шат ты өз де рі жер лей са ла ды. Жа зу шы мұ ның бә рі қа ты гез дік тің, 
өш пен ді лік тің, біл мес тік тің, на дан дық тың бел гі сі еке нін тәп тіш теп жа за ды.

Бі рақ көп ұза май, ке нет тен нау қас тан ған Бө жей де тө сек те бес күн жа тып 
қай тыс бо ла ды. Бай да лы бас та ған топ та ғы да Құ нан бай лар ға ха бар бер гіз бей ді. 
Сүйе гін қыс тауы Тоқ пам бет ке апа рып қоя ды. Бұл та рау «Бө жей дей жұрт жоқ-
та ған жан ға то пы рақ са ла ал май қал ған жал ғыз Құ нан бай ай на ла сы бол ды» 
деп аяқ тала ды.

«Бел-бе лес те» де ген бе сін ші та рау да – жер дауы тө ңі ре гін де гі дүр бе лең 
одан әрі жал ға са ды. Жаз жай лау ға шы ғу уа қы ты бол ған дық тан, аға сы Тә ке-
жан ның ұсы ны сы мен Абай бүл дір ген те ру ге шы ға ды. Сол кез де ал да ры нан 
Бө жей дің киі мі жа бы лып, ке кі лі ке сіл ген қа ра көк атын ор та ла ры на ал ған екі 
қы зы бас та ған қа ра лы көш өте ді. Олар кі сі лер ді көр ген де дау ыс сап, жоқ тау 
ай та ды. Абай осы топ тың іші нен Тоғ жан ды та нып, ерек ше күй ге тү се ді. Бұл 
кө рі ніс ке әлі еш те ңе ні тү сін бей тін Ос пан ға на мәз бо лып жүр.

Бө жей ауы лы Құ нан бай лар отыр ған жа қын қо ныс қа кө шіп кел ген дік тен, 
Құ нан бай үш са ба қы мыз, бір ту бие, бір тай, Зе ре мен Ұл жан бір түйе сой ыс 
алып, тай лы-тұяғы қал май, Бө жей үйі не кө ңіл ай ту ға ба ра ды. Қыз дар жоқ тау 
айт қан да Құ нан бай ға да кі нә та ға ке те ді. Сол кез де Құ нан бай мен ағай ын дас 
Са ры апаң Бөжейді мақтай әрі жақтай келе, сөзінің соңын:

Мы на да қар лар не дей ді?
Жақ сы дан жа ман кө бей ді.
Ес кі нің асыл кө зі еді,
Ұр лап та көм дің Бө жей ді, – деп аяқтайды.

Екі жақ бір-бі рі не де ген өк пе сін осы лай ша әй ел дер ау зы мен жет кі зе ді. 
Қай тар да Құ нан бай: «Күт сең, Са ры апаң ды күт сең дер ші», – деп оған де ген 
ри за шы лы ғын бір-ақ ау ыз сөз бен біл ді ре ді.

Күз ай ының бел гі сін жұрт тың жаз ғы үл кен ки із үй лер ді қой ма ға тас тап, 
кі ші леу қо ңыр қай үй лер ті ге бас та ға ны нан бай қау ға бо ла ды. Та ғы да Құ нан бай 
жа ғы мен жі гі тек ара сын да ки кіл жің бас та ла ды. Әң гі ме ге ар қау бол ған жағ-
дай – Май ба сар дың ат ша ба рын жі гі тек тің бір жі гі ті нің са бап ке туі. Май ба сар – 
Өс кен бай дың бас қа әй елі нен ту ған Құ нан бай дың іні сі. Құ лын шақ пен бол ған 
ке ліс сөз мә мі ле ге кел ме ген дік тен, Құ нан бай бө лі ніп ке те міз де ген жі гі тек ті 
тоқ та ту үшін та ғы ша бу ыл ға шы ға ды. Жі бер ген жі гіт те рі бас қа көш пен бір ге 
бай қа май қа ра лы Бө жей кө ші не де ти ісе ді. «Бө жей дің қа ра лы кө ші не шау ып ты. 
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Өлі аруақ ты қор лап ты» де ген сөз жел дей есіп, шар та рап қа та рай ды. Ен ді Бай-
да лы  да қол жи нап, Тоғ жан ның әке сі Сүйіндік Тү сіп ті Қар қа ра лы ға арыз ай ту ға 
жө нел те ді. Үш күн ге со зыл ған «Мұ са құл со ғы сы» Құ нан байдың же ңісімен емес, 
жі гі тек жа ғының кү ре су ге, бел де су ге жа рай тын ды ғын көр се туі мен аяқ тала ды. 
Ара да тып-ты ныш 10 күн өте ді. Ке ле сі кү ні Тү сіп тің ары зы бой ын ша Чер нов де-
ген ше неунік пен Қар қа ра лы дан ілес кен қа зақ тар Май ыр дей тін кө мек ші сі мен 
жә не бір топ қа ру лы жі гіт пен Құ нан бай ау лы на тү се ді. Екі жақ тың дауы – бая ғы 
жер мә се ле сі. Арыз-ша ғым өте көп бол ған дық тан, ұлық тар Құ нан бай ды қа ла ға 
алып ке те ді. Құ нан бай кет кен нен кей ін жі гі тек жа ғы Қа ра тай мен ыр ға са жү ріп, 
15 қыс тау ды қай та рып алып, ты ныш та ла ды. Мал да бе рі ле ді. Бұ дан кей ін Құ-
нан бай үс ті нен арыз түс пей ді. Ал Абай бұл кез де ай на ла сын да ғы үл кен дер дің 
бар лық ша ма-шар қын та нып бол ған еді. Ен ді гі ер ме гі – қо лы на дом бы ра алып, 
мөл дір күй лер, сұ лу ән дер шер ту. Тоғ жан ды сағынышпен ес ке ала ды.

Құ нан бай ісі Ом бы ға кет кен дік тен, оған сол жақ қа ба ру ға ту ра ке ле ді. 
Ал шын бай па ра лап тас та ған Май ыр ен ді қы сы ла бас тай ды. Құ нан бай дың бір 
құ да сы Ті ні бек те көп кө мек те се ді. Май ыр Ке ре ку ге жет кен нен кей ін Құ нан-
бай ды өзі түс кен үй ге ша қыр та ды. Бар лық қа ғаз ды Құ нан бай ға көр се те ді. Ал 
Құ нан бай пеш ке от жақ қы зып, өзі Май ыр дың қо лын ар ты на қай ырып ұс тап, 
Қа ра тай ға бар лық арыз ды жақ ты рып жі бе ре ді. Өті рік мас бол ған Май ыр бұ лар 
ке те са лы сы мен, үй ие сі Сер гей еке уі нің ке лі сі мі бо йын ша есік ал дын да ғы 
ес кі леу са рай ды мі ніп кел ген ша на сы мен бір ге өр тейді, Сер гей қа ғаз дың өр тен-
ге ні ту ра лы акт жа сап бе ре ді.

Бір қыс са пар да бол ған Құ нан бай ел ге қайт қан да ен ді сұл тан емес, Май-
ба сар дың ор ны на ел ге стар шын бо лып ора ла ды. Өйт ке ні бұл кез де сұл тан дық 
би лік жойы лып, стар шын, бо лыс, май ыр де ген би лік түр ле рі ор най бас та ған. 
Абай был тыр  Тоғ жан ау ылы нан қай тар да та ныс қан Ер бол де ген жі гіт пен ой да-
жоқ та ұшы ра сып қа ла ды. Жұ ғым ды жі гіт Ер бол Тоғ жан ның жең ге сі мен сөй-
ле се жү ріп, Абай мен Тоғ жан ның жо лы ғуы на мүм кін дік жа сай ды.

Құ нан бай ды жал ғыз ыр ғыз бай лық тар ға на емес, то пай, жу ан та яқ тың көп 
ау ыл да ры зор құр мет пен қар сы ала ды. Ал да Тә ке жан ның үй ле ну тойы мен 
Абай, Ос пан дар дың ұрын ба ру рә сім де рі ат қа рыл мақ.

«Өр де» де ген ал тын шы та рау Ал шын бай ау ылы на Абай дың ұрын ба руы мен 
бас тала ды. Бұ ған отыз шақ ты адам мен Ұл жан ның өзі бас тап, не ке қияр сал тын 
жа сай ды. Әкел ген қа лың мал дың ба сы – ке сек кү міс бе сік жам бы. 7–8 күн дік 
жол бой ын да Абай мен Ер бол дың жұ бы жа зыл май ды. Абай қа сы на 12 жі гіт 
ер те ді. Ер кек тер жа ғын Із ғұт ты бас қа ра ды. Кел ген жыл қы, түйе ден бас қа 
жыр тыс ма та ның өзі екі атан түйеге ар ты ла ды. Ал ке лін ге жа сау ті гі ле тін бат-
сайы, мақ пал, ма нат, дү рия, ша ғи бө лек са лын ған. Осы лай ша, ав тор ұрын ба ру 
рә сі мі нің сән-сал та та на тын оқыр ман ға та ныс ты ра ды.

Ал шын бай жа ғы да же ке үй тік кі зіп, құ да лар ды ерек ше кү те ді. Той 
дү ріл деп өте ді.

10 күн өт кен нен кей ін Ұл жан дар қай тып ке тіп, Абай Діл дәнің қа сын да 
біраз күн бо ла ды. Айры лы сар кез де Абай мен Діл дә бір-бі рі не үй ре ні сіп, қал-
жың дап та оты ры са ды. Діл дә сүй кім ді, сұ лу кө рін ге ні мен, еке уі бір-бі рі мен 
қа быс пай ды, шын ға шық тық оты тұ тан бай, сал қын күй де қа лы са ды. 

Осы та рау да ғы та ғы бір бас ты оқи ға – Абай дың Бө жей асын өт кі зу ге 
ат са лы суы. Абай жі гі тек бас шы сы Бай да лы ның өзі не ке ліп, үй тік кі зу үшін 
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бө лек орын сұ рай ды жә не жи ын ға ке ле тін ең қа дір лі, ең сый лы де ген ел дің 
қо на ғы ның бі рін бе руін өті не ді. Бө жей дің на ға шы сын таң да ған Абай зор да -
йын дық қа кі рі се ді. Бай да лы жі гі тек та ра пы нан Ер бол, Жи рен ше, Ба за ра лы ны 
кө мек ке бе ре ді. Абай жағы нан бұл іс ке Ұл жан, Із ғұт ты, Құ дай бер ді бел ше ше 
кі рі се ді. Он шақ ты үй ті гі ліп, бие сойы лып, қой үйіті ліп, бау ыр сақ пі сі рі ліп, 
қар ба ла сып жат қан жұрт. Көр нек ті жер ден орын ал ған сал та нат ты үй лер ге 
кім дер дің тү се тін ді гі ел дің бә рін қы зық ты ра бас тай ды. Бұл үй ге Же ті су жақ-
тан Бө жей дің на ға шы ту ыс та ры кі ре ді. Та ғы бір топ сы бан дар жи ынын бас тап 
ақын Қа дыр бай ке ле ді. Қа дыр бай Абай ісі не, қай тар ған жа уа бы на, әке сін қор-
ғап айт қан тап қыр сө зі не дән ри за бо лып, ба та сын бе ре ді. Бір тү не ген қо нақ-
тар ды кү ту дің ең ауы ры – ке лер күн. Та бақ тар ту ға өң шең кү міс ер-то қым мен 
ерт тел ген жор ға ат тар ды сай лап, кү ту ші жі гіт тер бас та ры на те гіс бір кел кі 
жі бек ора мал бай лай ды. Жа зу шы: «Ас оша ғы нан екі ара да бұ лар қос та бақ тан 
алып, қа тар ыз ғы тып жө нел ген де, өл ке бойы жай нап кет кен дей бо ла ды», – деп 
су рет тей ді. Бәй ге, кү рес си яқ ты ой ын- сау ық тар бас тал ған да, Абай елік пей ді, 
өйт ке ні алыс тан кел ген қо нақ тар дың кеш кі сый ына дай ын да луы ке рек. Қа сын-
да ғы кө мек ші адам дар дан да «ха бар шы боп тұ рай ын шы» деп қат ты қы зық қан 
Ер бол ды ға на бо са та ды. Бәй ге ге 150 ат қо сы ла ды, бе рі ле тін сый лық тың бә рі 
то ғыз-то ғыз дан. Бі рін ші бәй ге – түйе бас тат қан то ғыз, екін ші бәй ге – Ұл жан 
әкел ген кү міс жам бы бас тат қан то ғыз. Ба лу ан дар бәй ге сі де сон дай  то ғыз-то-
ғыз дан. Кеш құ рым қо нақ тар ды сый лап, ер те ңін де түс кі ас ты ер те рек бер гі зе ді.

Қо нақ тар ат тан ған нан кей ін  Бө жей мін ген қа ра көк тұл ат ты Бай сал 
мен Сүй ін дік жы ғып, Бай да лы ның өзі жы лап тұ рып, бау ыз дай ды. Бұ лар дың 
«үшеуі де кей ін «жол» ал ды» дей ді. Ұй қы қыс қа ны сон ша лық, Абай лар үй ге 
ке ле сап, тө сек ке құ лай ды. «Екі түн, бір күн ұй ық та ма ған Абай осы қа лың 
ұй қы ның уа ғын да өзі нің қан дай лық абы рой лы, атақ ты, жақ сы жі гіт аты мен 
оян ға нын біл ген жоқ-ты», – деп жа за ды жа зу шы.

Жі гі тек ауы лы мен та ту лас қан нан кей ін Абай ға Сүй ін дік ау ылы на ба ру ға 
жол ашы ла ды. Осын дай бір са пар да ту ра ал ты ба қан теу іп, ой ын ой нап жат-
қан той үс ті нен тү се ді. Тоғ жан мен ке ңі рек сөй ле сіп, еке уі бір-бі рін қалт қы сыз 
сүйе тін ға шық тар еке нін аң ғар та ды.

Үй ге кел ген соң, Абай әке-ше ше ұй ға руы мен Діл дәні алып ке ле ді. Ал 
Құ нан бай бол са, «бес қас қа» атан ған Құ лын шақ тың екі ба ла сын Же ті су ға 
жер ау да рып, бір ба ла сын ке піл дік ке қой ып, «ба лам ды ұр дың, інім ді мас қа-
ра ла дың» деп, ай ып-ан жы ны да ба са са лады. Абай қай тып кел ген де жұ лыс қан 
тар тыс жоқ. Ал тын шы та рау «Бі рақ ау ыл-үй, ағай ын ара сы та ғы да том сар ған 
на ра зы лық қа, бі теу жа ра ға то лы екен» деп аяқ тала ды. 

«Қия да» де ген же тін ші та рау да 16 жас та ғы Абай әке ата на ды. Діл дә түс-
кен жыл дың ке ле сі көк те мін де Ақыл бай (1861–1904) де ген тұң ғыш ұлы, жыл 
өт кен де Күл ба дан (1862–1932) де ген қы зы дү ние ге ке ле ді.

Құ нан бай Қа ра тай дың ақы лы мен Бер ді қо жа ның қы зы Нұр ға ным ға құ да тү-
се ді. Әке сі қар сы бо лып, бер гі сі кел ме ген мен, ба ла ла ры үгіт теп, әсі ре се, Бу ра хан 
көн ді ре ді. Осы та рау да М.Әуе зов қо жа лар дың қай дан, қа лай ау ып кел ген ді гі ту ра-
лы ай тып өте ді. «Құ нан бай те гін де жі гіт тің де не лі, бі тім ді лі гін ұна та тын. Бу ра хан 
аса сұ лу жә не де не лі жі гіт еді. Со ның тұл ға сын та ма ша етіп, бір кү ні: «Бір үй дің 
іші не жүз кі сі кем адам ды жиып, со ның ара сы на Бу ра хан ды кір гі зіп, отыр ғы зып 
қой са, ана лар дың кем ді гі көз ге кө рі не ме?» де ген. Нұр ға ным ның М.Әуе зов ке апай 
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бо лып ке ле ті нін сөз ба сын да айт қан быз. Ұл жан Құ нан бай дың бұл ісі не қар сы 
бо лып, на ра зы лық біл ді ре ді. Бі рақ Ұл жан ды кө ре ал май, үне мі аты сып жү ре тін 
Күң ке бұл жағ дай ды пай да ла нып, Құ нан бай жа ғы на шы ғып ке те ді, сон дық тан да 
Нұр ға ным Күң ке отыр ған Құ нан бай дың Қа ра шо қы да ғы үйі не ке лін боп тү се ді.

Абай ды «Жал ғы зым» деп ер ке лет кен асыл әже сі, ай на ла сы на өте қа дір лі, 
мей ір бан адам бол ған. Зе ре (1785–1873) ау ру ілі не са лы сы мен, көп жат пай, 
88 жа сын да қай тыс бо ла ды.

Бұл та рау да ғы ең бас ты оқи ға: Құ нан бай дың 24 жас қа кел ген ба ла сы на «Се нің 
бой ың нан үш түр лі мін кө рем. Со ны тың да» деп айтқан сынына қай тар ған Абай-
дың жа уа бы ар қы лы қан ша ма қи ын жол дан өтіп, қия ға шық қан жас ғұ ла ма ны 
кө ре міз. «Ең әу елі ар зан мен қым бат тың пар қын ай ыр май сың. Өзің де гі ба рың ды 
ар зан ұс тай сың… Жай дақ сың. Жай дақ су ды ит те, құс та жа лай ды», – деп бас тала-
тын әке ай ып тауы да оңай емес. Ал Абай дың: «…Қо лын да құ ра лы бар жал ғыз-жа-
рым ға ға на пай да сы тие тін шы ңы рау да ғы су бол ған ша, құ рал ды, құ рал сыз, кә рі, 
жас қа тү гел пай да сы тие тін жай дақ су бол ған ды ар тық са най мын», – деуі – ой-өрі сі 
же ті ліп, өмір ге көз қа ра сы әб ден қа лып тас қан адам ның ау зы нан ға на шы ға тын сөз.

Бұл та рау әке мен ба ла ара сын да ғы ой лы сұх бат тан кей ін: «Қия ға қа дам 
бас қа ны рас. Бір күн дер де жа лаң құз дың ба сын да ғы та қыр құм мен тас тақ ты 
жа рып, әл сіз нә зік ше шек атып, жас шы нар пай да бол ған. Сон дай бір гүл шаш-
қан. Ен ді бұл күн де сол шың ға шық қан жал ғыз шы нар бал ғын тар тып, жас 
қу ат қа то лып ты. Қа зір оған қыс пен аяз да, тіп ті тау дауы лы да қа тер бо лу дан 
қал ған-ды», – деп түй ін де ле ді.

«Абай жо лы ның 2-кі та бы «Тай ғақ та», «Жай лау да», «Еңіс те», «Оқап та», 
«Асу да», «Та рау да», «Би ік те» де ген же ті та рау дан тұ ра ды.

«Тай ғақ та» де ген бі рін ші та рау Құ нан бай дың қа жы лыққа ат та нуы нан 
бас тала ды. Се мей де гі құ да сы Ті ні бек тің (Құ нан бай дың Ұл жан нан ту ған Мә кіш 
де ген қы зы ның ата сы) үйі нен ат та нар ал дын да жо лын то сып тұр ған Дәр кем бай 
Қо дар дың іні сі нен ту ған же тім Дәр мен ге құн сұ рай ды. Дәр кем бай – «Мұ са құл 
со ғы сын да» Құ нан бай ды ат пақ бол ған ке дей жа тақ тар дың бас кө те рер ада мы. 
Май ба сар лар Дәр кем бай ды жол дан ысы рып тас та мақ бол ған да, әке сі үшін 
на мыс тан ған Абай ара ша тү сіп, Дәр мен ге қал та сы нан 100 сом бе ріп, жө нел тіп 
са ла ды. Құ нан бай мен бір ге ба ра тын Із ғұт ты – Құ нан бай дың ба ла сын дай бо лып 
кет кен асы ран ды іні сі. Азан ша қы рып қой ған аты ұмы ты лып, қа ру лы, тап қыр 
жә не жо лы же ңіл бол ған дық тан, «Ізі құт ты» атан ған.

Әке сін шы ға рып са лып, қай тып ке ле жат қан да Ор да тау ының ете гін де 
ор на лас қан Бай шо ра ау лы на түседі. Жолдан шаршаған Абай мен Ер бол 
ты ны ғып ал мақ бо лып, жатып қалады. Абай әсем әуен үні нен ояна ды. Ән сал-
ған Тоғ жан екен деп ұй қы лы-ояу да ла ға атып шық қан Абай ән шық қан үй ге 
Ер бол ды жі бе ре ді. Осы лай ша, Тоғ жан са ла тын «То пай көк» әні ар қы лы Шү кі-
ман мен та ны са ды. Ер те ңін де Абай «Ке рім… Ке рім… Не сін ай та сың…» де се, 
Ер бол да «Әй, ке рім, Әй, ке рім…», – дей ді. Осы сөз ден ба рып, Абай оны Әйге рім 
атай ды.  Әйге рім атан ған ән ші-сұ лу ға Абай көп ұза май қыз дың да, үй іші нің де 
ке лі сі мін алу үшін Жи рен ше мен Ер бол ды жі бе ре ді.

Абай дың Ер бол си яқ ты жақ сы дос та ры ның бі рі – Жи рен ше. Ол – кө ті бақ 
Бай сал дың не ме ре іні сі, Қо ңыр көк ше де отыр ған ма май елі нің бо лы сы. Ал 
Әйге рім – осы ма май елі нің қы зы. Сөз ге ше бер, жыл пос жі гіт Жи рен ше 
бұ лар дың ке лі сі мін алып қайт қан нан кей ін, Абай ен ді одан ше ше сі Ұл жан мен 
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сөй ле сіп бе руін сұ рай ды. Ұл жан бұл іс ті ма құл көр мей, Абай дың өзін ша қы рып, 
сөй ле се ді. Ба ла сы ның кей ін опық жей ті нін ай тып, ұзақ сөй ле ген Ұл жан: «Ен ді-
гі сін өзің біл. Өзің ой лап, өзің шеш», – дей ді. Абай үн де мей ке те ді. Бі раз уа қыт 
өт кен соң, Жа қып, Жи рен ше, Ос пан, Ға бит қан дар ба рып, құ да тү се ді. 

«Жай лау да» де ген та рау да Абай мен Әйге рім отауы на атақ ты Бір жан сал 
қо нақ қа ке ле ді. Ау ыл дың өнер паз жас та ры жи на ла бас тай ды. Осы лар дың 
ішін де Сү гір дің Әкім қо жа де ген ба ла сы нан ту ған Ке рім ба ла ның ор ны ерек ше. 
Ол – Бір жан ның әнін ға на үй ре ну ші емес, орын дау шы сы да. Ал Әйге рім ән сал-
ған да, Бір жан нан бас тап, тіп ті Абай дың өзі де қоз ға ла ал май, ұй ып қа ла ды. 
Бәй бі ше сі Діл дә отыр ған үл кен үй ге ша қы рыл ған Абай ға «Қу ке дей дің қы зы 
ба сын ба сын…  Үні шық па сын бұ дан бы лай» де ген  сөз дер ай ты ла ды.

Бө кен ші нің Сүй ін дік тен кей ін гі би леу ші сі – Сү гір дің не ме ре сі Ке рім ба ла 
мен жі гі тек тен шық қан қа ра пай ым ән ші Орал бай бір-бі рін ұна тып қа ла ды. 
Ке рім ба ла Қа ра ке сек тің бай ла ры ның бі рі не атас ты рыл ған. Қос ға шық тың бұл 
әре ке ті жі гі тек пен бө кен ші ара сын да шай қас ту ды ра ды. Ба за ра лы мен бас қа 
жа на шыр ла ры екі жас ты жа сыр ған мен, бө кен ші жа ғы тау ып алып, Ке рім ба-
ла ның қол-ая ғын бай лап, атас тыр ған же рі не жө нел те ді.

«Еңіс те» де ген үшін ші та рау да – Абай Әйге рім ді ға на алып, Ақ шо қы ға 
жа ңа отау ті ге ді. Құс са лып жүр ген Құ дай бер ді нің үл кен ұлы Шә ке ге Абай мен 
Ос пан жо лы ға ды. Тә ке жан мен Қа ра жан ның тұң ғыш ба ла сы Ма құл бай қай тыс 
бо ла ды. Құ нан бай Ме кке-Мә ди на дан кел ген нен кей ін дү ние ісі не ара лас пай, 
өз ме ке нін на маз оқи тын орын ға ай нал ды ра ды. Базаралы төрт жыл ға жу ық 
қа жы лық та бол ған Құ нан бай ға сә лем бе ре ке ле ді. Жү зі нұр лы, жол ба рыс тай 
кел бет ті тұл ға лы Базаралының жү деп-жа да ған күй ін кө ріп, Нұр ға ным ға жа ңа 
ки ім тік кі зу ге тап сыр ма бе ре ді. Үйі не сау ын бо лар лық екі си ыр, бес құ лын ды 
бие ні жаз дай саууға жі бе рт кі зе ді. Құ нан бай Ма құл бай дың же ті сі өт кен ше 
Нұр ға ным ауы лы на қайт пай ды. Ба за ра лы дан Нұр ға ным ды қыз ған ған Ос пан 
бұл ау ыл ға су бер гіз бей ді. Бұ ған ыза бол ған Нұр ға ным саз ды жер де тұр ған ас 
үй іші нен құ дық қаз ғы за ды. Кей ін Ос пан мен Нұр ға ным тар ты сы аңыз ға ай на-
ла ды. Әйге рім Абай дың жа зып бер ген жоқ тау өле ңін айт қан да Құ нан бай дың 
өзі ден қой ып тың дап, Ма құл бай дың қыр қы өт кен ше ба ла ның жоқ тау ын тек 
Әйге рім ге айт қы зу ды тап сы ра ды. Ера лы да бо лыс тық сай лау өте ді. Анд реев 
де ген тіл маш ты жақ сы та ни тын Абай со вет ник Ло со в с кий ге мән-жай ды тү сін-
ді ріп, Ба за ра лы жа ғын да бо ла ды. Дәр кем бай, Ба за ра лы бас та ған қа ра пай ым 
ха лық же ңіп, Тә ке жан ды жақ та ған тен тек ояз оны амал сыз бо лыс тық тан тү сі-
ре ді. Ке рім ба ла дан ай ырыл ған Орал бай то бық ты, ке рей, сы бан, най ман ның 
үл кен бай ла ры на ба рым та жа сап, ел бүл ді ру ді бас тай ды. Ера лы да ғы сай лау да 
ояз ға қар сы шық қан Абай  қа ла ға жау ап қа ша қы рылып, ка талаш ка ға тү се ді. 
Құ нан бай дың құ да сы Ті ні бек пен ара ла са тын Әл де ке де ген бай сау да гер дің үш 
сәй гү лік ті пәуес ке мі ніп жү ре тін се рі қы зы Сал та нат Абай ды ке піл дік ке мың 
сом тө леп шы ға рып ала ды. Сал та нат – Абай дың апайы Мә кіш тің құр бы сы.

Ло со вс кий ояз бо ла ды. Ол Қы зыл мо ла, Қо ңыр көк ше, Шың ғыс бо лы сы 
си яқ ты үш бо лыс тың сай ла уы на Абай ды қа сы нан тас та май, ер тіп жү ре ді. 
Қы зыл мо ла ға Абай дың іні сі Ыс қақ бо лыс бо ла ды. Абай ата ғы жайыла тү се ді.

«Оқап та» де ген төр тін ші та рау да Ес қо жа ау лы ның ер ке қы зы, сән ді 
сұ лу, ән ші Үмі тей Көк ше Қа ра тай дың ту ысы Дүт бай ға ұза тыл мақ шы. Той да 
Құдайбердінің ұлы Әмір бас та ған сал-се рі лер өнер көр се те ді. Той үс тін де Үмі тей 
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Әмір ге бұ ры лып ке те ді. Ашу ға бу лық қан Құ нан бай Әмір ді үйі не ал ғы зып, 
ең кей іп сә лем бе ре бер ген де, қыл қын ды рып, өл ті ре жаз дай ды. Әке сі нің мі не зін 
бі ле тін Абай дер ке зін де же тіп, Әмір ді ара ша лап қа ла ды. Абай Шә ке, Ер бол, 
Бай ма ғам бет си яқ ты бір топ ту ыс-дос та ры мен аң ға шы ғып, ақ тү тек бо ран да 
жол дан ада сып ке те ді. Сол жолы Мо тыш ру ының Ақ қо зы де ген жі гі ті не ұза-
ты лып кет кен ға шы ғы Тоғ жан ға кез бо ла ды.

«Асу да» де ген бе сін ші та рау да ер те гі ші, әң гі ме ші лді гі мен ата ғы шық қан 
Бай ма ғам бет Абай ау лын а келеді. Ол сю же тін Абай айт қан не ме се бас қа ел 
ау зын да ғы оқи ға ны ба ян да ған да жұрт ты ау зы на қа ра та ды. Бай ма ғам бет 
ке ліп ті де ген ді ес ті ген де, әң гі ме сін тың дау ға ел адам да ры мен қа тар Абай ба ла-
ла ры да ке ле ді. Үй де Ақыл бай, Әбіш, Ма ғаш тар бар. Қа ла дан ке ле жат қан 
Жи де бай да ғы үл кен ау ыл дың көр ші сі Асыл бай Абай ға Ми хай лов тың ха тын 
тап сы ра ды, Ре сей пат ша сы өл ті ріл ге нін ха бар лай ды. Ор ны на Алек сандр ІІІ 
оты ра ды. Абай мен Бай ма ғам бет ер те ңін е Се мей ге жол тар та ды. Жа зу шы 
Абай ды Ев ге ний Пет ро вич Ми хай лов пен ұзақ сөй лес ті ріп, оның өмір та ри-
хы нан сыр шер те ді. Чер ны ше вс кий ту ра лы да ай ты ла ды. Дәр кем бай бас та ған 
жа тақ тар дың егі нін Тә ке жан ның ма лы тап тап, жеп кетеді, же ті жыл қы сы 
қолды болады.

«Та рау да» де ген ал тын шы та рау да Бал қы бек те сияз бо ла ды. Арыз-ша-
ғым көп түс кен дік тен, та ғы Ло со вс кий дің өзі ке ле ді. Тіп ті жер мә се ле сі не 
бай ла ныс ты ақын Көк бай Жа на тай ұлы ның да үс ті нен түс кен арыз бар. Абай 
арыз-ша ғым ды өзі тек се ріп, кім нің сө зі рас, кім ді кі өті рік еке нін ба сын ашып, 
ай тып бе ре ді. Көк бай ды ақ тап ала ды (Абай ал ғаш қы өле ңін осы ақын ның аты-
нан жа рия ла ған. Көк бай Әуе зов ке Абай ту ра лы мағ лұ мат бе ріп, өзі де ес те лік 
жаз ған). Дәр кем бай дың отыз қа ралы 
ма лын қай тарт қы за ды. Са ли қа мен Бай гө-
бек тің мә се ле сін ше ше ді. Ер те ңін де сы бан, 
ке рей, уақ, то бық ты, сақ-то ға лақ, ар ғын 
бас тат қан екі дуан бас қос қан сияз  болады. 
Бо лыс тар дың бә рі тө бе би бо лу дан үміт кер. 
Абай тө бе би лік ке өз ту ыс та рын емес, ха-
лық өкі лі Асыл бек ті сай лат қы за ды. Осы 
ар қы лы қа лың ел ара сын да Абай ту ра-
шыл ды ғы аңыз ға ай на ла ды. «Абай – адам 
да, аза мат та» де ген сөз та рай ды. Абай ба-
ла ла рын орыс ша оқу ға бе ре бас тай ды. Өзі 
шы ғар ма шы лық қа бір жо ла ден қоя ды.

«Би ік те» де ген же тін ші та рау дың 
«Татьяна ның са ха ра да ғы әні» де ген 
та ғы бір аты бар. Бұл та рауда Абай дың 
А.С.Пуш кин нен ау дар ған «Ев ге ний Оне-
гин» поэма сы ның ел де гі әсе рі сөз бо ла ды.

Эпи лог та Татьяна ның әні жұрт ара-
сын да ке ңі нен та рай ды. «Ал да – өмір, 
тар тыс. Сол тар тыс та бұл жал ғыз… бір 
қу аты, бір үмі ті бар… Қу аты – ақын дық, 
үмі ті – ха лық».

Қалыңелім,қазағым,
қайранжұртым
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3-кі тап «Абай аға», «Кек жо лын да», «Қа ра шы ғын», «Өкі ніш те», «Қақ ты-
ғыс та», «Қор шау да» де ген ал ты та рау дан тұ ра ды.

«Абай аға» де ген бі рін ші та рау да ел аға сы на ай нал ған Абай қа сы на 
топ тас қан жас тар ды кө ре міз. Олар: өз ба ла ла ры – Ақыл бай, Ма ғаш, іні сі 
Ыс қақ тың ба ла сы – Кә кі тай, Құ нан бай қа жы ға ат та нар да Дәр кем бай құн 
сұ рай тын Қо дар дың жал ғыз ту ысы – Дәр мен. Дәр кем бай өз қо лы мен Абай дың 
қасына қос қан осы жа тақ ба ла сы еті ті рі, әң гі ме шіл, өлең ге құ мар бо лып өсе ді. 
Абай Дәр мен ді қа сы нан бір елі тас та май, үне мі ер тіп жү ре ді. Дәр мен – та ри хи 
шын дық қа не гіз дел ген жи ын тық об раз.

Та рау көш су ре ті нен бас та ла ды. Бір ге ке ле жат қан осы төр теуі жол бойы 
іліп-қақ па өлең құ рас ты рып, әзіл де сіп ке ле ді. Ке нет Ма ғаш:

– Күз бол ды ма, бә тір-ау, не ге тоң дым, – деп Ақыл бай ға қа рай ды. Сон да 
Ақыл бай:

– Тоң ға ның рас, бо за рып тү сің де оң ды, – дей ді. Ке ле сі сі не Дәр мен ың ғай-
ла на бер ген де Кә кі тай тоқ тай тұр де ген дей бел гі бе ріп:

– Бі рін то ңып, бі рің оң, жұ мы сым жоқ,
Ой ына түк кір мей ді Кә кі тай шоң ның, – 

дей ді. Бұ лар «шоң» де ген сөз ге та ла сып, арт та рын да ке ле жат қан Ер бол мен Бай-
ма ғам бет тен сұ рай ды. Олар да ма ғы на сын дөп ба сып, та ба ал ма ған нан ке йін, 
Абай ға жү гі не ді. Абай «шоң» де ген сөз әсі лі қыр ғыз ға тән бо луы ке рек, бі рақ 
қа зақ та да кез де се ті нін мы сал дар мен ай та ке ліп, «бә рің ді Кә кі тай қи ра та же ңіп 
отыр» де ген ше шім шы ға ра ды. Абай ай на ла сы күн де осын дай әң гі ме-жыр ға 
то лы. «Ең лік-Ке бек ті» жа зу ға Шұ бар мен Дәр мен та ла са ды.

Же ті ау ыл Жі гі тек ке тән қыс тық пі шен нің қақ жар ты сын Абай дың аға  сы 
Тә ке жан ның ба ла сы Әзім бай зор лық пен ор ды рып ала ды. Шың ғыс тың бо лы сы 
бө кен ші ден шық қан Күн ту бо лыс бол ған дық тан, Ба за ра лы ай дау дан қа шып ке ле ді.

«Кек жо лын да» де ген екін ші та рау да Әзім бай жі гі тек тің шө бін ақы ры бер-
мей ді. Тә ке жан ның үйі не бар ған Абай Иса ның ше ше сі Иіс кем пір ге ор та қап қи ды 
әрең бер ген Қа ра жан әре ке тін кө ріп, атақ ты «Қа ра ша, жел тоқ сан мен сол бір-екі 
ай» де ген өле ңін жа за ды. Тә ке жан ның қой шы сы Иса жаң быр мен дау ыл дан ық қан 
қой ды құт қа рам деп, төрт қас қыр ды өл ті ріп, қай тыс бо ла ды. Ба за ра лы 45 адам ды 
жи нап, Тә ке жан ның се гіз жүз жыл қы сын ел ге со ғым есе бін де та ра тып жі бе ре ді. 
«Ба за ра лы – Тә ке жан дау ының» со ңын да жі гі тек руы се гіз жүз жыл қы ны екі есе-
леп қай та ра тын бо ла ды. Ха лық ба сы на та ғы да ау ыр лық ор най ды.

«Қа ра шы ғын» де ген үшін ші та рау да Абай дың Діл дә дан ту ған ақыл ды 
ба ла сы Әбіш (Әб ді рах ман) оқу дан қай та ды. Пат ша өкі ме ті та ра пы нан са лы-
на тын са лық тың бір тү рі қа ра шы ғын ды Дал бай мен Дүй сен жи най бас тай ды. 

«Өкі ніш те» де ген төр тін ші та рау да Әбіш бо ла шақ сүй ген жа ры Мағ ри-
па мен кез де се ді. Жас тар қау ымы Қо ңы рәулие үң гі рі не ба ра ды. Әбіш үң гір 
ма ңын да ғы көп қо рым да тас қа қа шал ған әр түр лі таң ба сы рын Көк бай дан сұ ра-
ған да ол Абы лай жо ры ғы, қал мақ шай қа сы, Қа ра ке рей Қа бан бай дың дәл осы 
жер де «Да ра боз» ата ну ын ай тып, та рих тан сыр шер те ді. Ба за ра лы – нау қас. 
Қас көй, жау ыз адам боп си пат та ла тын Ораз бай көп мал ұр ла тып, бай бо лып 
шы ға ке ле ді. Абай дың іні сі Ос пан бо лыс пен Ораз бай қақ ты ғы сы бас та ла ды.

«Қақ ты ғыс та» де ген бе сін ші та рау да Ос пан бес-ал ты күн ға на ауы рып, 
ке нет тен қай тыс бо ла ды. Абай Тә ке жан мен Ыс қақ тан гө рі жа ра ты лы сы нан 
алып де не лі, ке сек мі нез ді Ос пан ды ерек ше жақ сы көр ген.
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Жай на ған ту ың жы ғыл май,
Жас қа нып жау дан ты ғыл май…
Жан біт кен ге жа лын бай,
Жақ сы өліп сің, япыр май! –

деп ке ле тін «Ос пан ға», «Ке ше гі Ос пан» де ген жоқ тау өлең дер жаз ған Абай 
ро ман да бір қыс бойы са рыуай ым нан шы ға ал май ды. Ре сей ден орыс тар ке ле 
бас тай ды. Әзім бай жыл қы ла ры жа тақ тың би дай ына тү се ді. Үл кен шай қас 
ту ын дай ды. Ыр ғыз бай елі Ос пан ның жы лын бе ре ді.

«Қор шау да» де ген ал тын шы та рау да Абай дың үне мі қа ра ха лық жа ғын да 
бо луы, же ті жа тақ ты жақ тауы кек тен ген бай-мыр за лар дың ашу-ыза сын 
ту ғы зып, Абай үс ті нен арыз тү се ді. Мұ ның бас ты ұй ым дас ты ру шы сы – Ос пан нан 
ке гін ала ал май қал ған Ораз бай. Абай жау ап бе ру үшін қа сы на Ер бол мен Көк-
бай, Бай ма ғам бет, жас тар дан Ма ғаш, Дәр мен, Кә кі тай ды ер тіп, Қа ра мо ла ға 
(қа зір гі Шар, Жар ма ау да ны) ке ле ді. Ал Әбіш ел аты нан арыз ұй ым дас ты ру 
үшін ау ыл да қа ла ды. Ба за ра лы нау қа сы нан жа зы ла ды. Арыз дың көп ті гін 
ай тып, со вет ник Ло со вс кий Абай дан те ріс ай на ла ды. «Абай ха лық үшін, ха лық 
Абай үшін» де ген Ба за ра лы өзі жи ған қор жын то лы при го вор лар ды алып, бө лек 
са пар ше ге ді. Жа ңа жан да рал арыз дар ды тек се ре кел ген де, Абай ды жақ тау-
шы лар ары зы дә лел ді бо ла ды. Ба за ра лы жан да рал ға кі ру ге жол та ба ды. Түр-
ме де оты рып, аз дап орыс ша бі ліп қал ған сым бат ты Ба за ра лы ның орыс ті лін де 
«Біз Пе тер бор ға дей ін ба ра мыз» де ген сө зі жан да рал ға үл кен әсер ете ді. Бас қа да 
Абай ды жақ тау шы лар мо лая тү се ді. Үш чи нов ник ақыл да са ке ле, съезд өт кі зу 
үшін бе дел ді би лер ді сай лау ке рек, со ның бі рі Иб ра гим Құ нан ба ев де ген ше шім 
шы ға рып, жан да рал қал ған іс ті Ло со вс кий ге тап сы рып, ат та нып ке те ді. Бү гін гі 
көз қа рас пен қа ра ған да, Ке ңес өкі ме ті тұ сын да (1917–1987 жж.) да арыз-ша-
ғым  арқылы қарсыласының жолын байлау пат ша өкі ме ті ке зі нен ке ле жат қан 
мә се ле екен ді гін «Абай жо лы нан» анық аң ға ру ға бо ла ды. Арыз-ша ғым нан Абай 
тарт қан азап Ке ңес өкі ме ті кезінде Әуе зов тің ба сы нан да ту ра со лай өт кен.

1885 жы лы Абай бес дуан ел ге тө бе би бо лып, жар ғы шы ға ра тын атақ ты 
«Қа ра мо ла құ рыл тайы» ро ман да осы лай қа ра пай ым түр де аяқ та ла ды.

Осы құ рыл тай да би лер мен үш күн ақыл да са оты рып, бе кі тіл ген 73 бап тан 
тұратын Жар ғы 1886 жы лы Қа зан қа ла сын  да кі тап ша бо лып ба сыл ған. Абай 
жаз ған бұл жарғы «Ере же» деп атал ған. Мұ ның та тар ша ау да рыл ған бір да на-
сын 1985 жы лы жа зу шы Ға бит Мү сі ре пов Ор та лық мұ ра ғат қа өт кіз ген. Ере же 
алдымен орыс ша ба сыл ған. Бас қа да мұ ра ғат тық нұс қа ла ры бар. Қа зір түп нұс-
қа сы да та был ды.

Абай жо лы ның 4-кі та бы «Түн-тү нек те», «Құз-қия да», «Қа па да», «Қас-
тық  та», «Шай қас та», «Жұт та» де ген ал ты та рау дан жә не эпи лог тан тұ ра ды.

«Түн-тү нек те» де ген бі рін ші та рау Абай дың қа ра жат мә се ле сі мен 
Се мей ге ке луі нен бас та ла ды. Өйт ке ні Пе тер бург тен оқу бі ті ріп кел ген ба ла сы 
Әбіш Ал ма ты ға қыз мет жай ына жү ре тін бол ған дық тан, қа ла ға мал ай дат қан. 
Се мей ге кеш те тіп кел ген, «Абай дың сыр сан ды ғы» атан ған Бай ма ғам бет еке уі 
Із ғұт ты ның қы зы Дә ме жан ның үйі не тү се ді. Осы үй де  Жұ ман қырт, ба ла ла ры 
да «Құ нан қырт», «Дө нен қырт», «Бес ті қырт» атан ған Жұ ман мен Бес ті қы рт қа 
жо лы ға ды. Түн де Абай уай ым да ма сын деп, Дә ме жан айт па ған әң гі ме ні еке уі 
жа ры са ба ян дап, өз де рі нің қа шып ба ра жат қа нын ай та ды. Қа ла да іш ау руы 
та ра ған екен. Абай әй елі дә рі гер Фе дор Ива но вич Дол го по лов («Абай жо лы» 
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деп ата луы на дей ін, кейініректерде Дол гов деп берілген) до сын ша қыр тып, 
мән-жай ға қа ны ға ды. Дә рі гер тү бі Үн діс тан нан шық қан оба ау ру ының Ре сей де 
үшін ші рет та ра лып отыр ған ды ғын, ал қа зақ тар ара сын да тіп ті ден деп ба ра 
жат қан ды ғын, өйт ке ні ау ру шық қан үй ге адам дар көп жи на лып, қай та-қай та 
та мақ іше ті нін ай та ке ліп, ел ге ық па лы жү ре тін адам мұ ны тоқ тат па са бол-
май тын ды ғын ай та ды. Ер те ңін де бас қа үй ге ау ыс қан Абай сол жер дің бі лік ті 
ада мы Сар мол да ны ша қы рып, ме шіт те на си хат жұ мы сын жүр гі зу қа жет ті гін 
ай та ды. Бұ ған «өлім ді жер де мол да се мі ре ді» де мек ші, дін ба сы лар қар сы 
шы ға ды. Жұ ма на маз да Сар мол да бұл уа ғыз ды екін ші рет ай та ды. Бар лық 
қа ла хал қы құ лақ та нып, жұрт жөн ді жиыл ма са да, ау ру ас қы на бе ре ді. Мал 
ба за ры на кел ген Абай: «Жа на за ны хал фе, қа ри мол ла, мә зін шы ғар сын де ген 
ша ри ғат жоқ. Дұ ға бі ле тін мұ сыл ман өз жа қы нын ме шіт, мед ре се ні ма за ла май, 
жа на за шы ға ра, құ ран ау да ра, ха тім қы ла бер сін», – дей ді. Абай дың «ау ру дан 
сақ тан» де ген сө зі де қа ла хал қы на жай ыла ды. «Оба бә ле ке ті нен құ ты лу дың 
жо лы бір жақ сы адам ды құр бан ету» де ген сөз та рап, бір кек шіл өштес кен топ 
Сар мол да ны өл ті ре ді. «Құз ғын тә різ ді мол ла лар» тоқ тау айт қан ның ор ны на 
«ша ра пат ты адам» деп жа рия лай ды. «…Қа раң ғы, на дан дық, қы ңыр, дү лей зор-
лық күш тің ме ңі реу лі гі», дін мен көм ке ріл ген «…ел дің то пас әре ке ті» Абай дың 
ама лын тау ысып, дің ке сін құр та ды. Шә ріб жан хал фе ні ұрып-соғып, үй ін 
өр тей ді, Со қыр қа ри дың сәл де сін әжет ха на ға тас тап, өзін ұрып, қо ра ға қа мап 
ке те ді. Се мей де гі же ті ме шіт тің имам да ры арыз дан ған дық тан, по ли ция ара-
ла сып, бұ зық тық де реу тоқ та ты ла ды. Ау ыл дан «Ар тым – қу ғын, ал дым – өрт» 
деп ал қын ған Дәр мен же те ді.

«Құз-қия да» де ген екін ші та рау да қаш қын Дәр мен нің сы ры ашы ла ды. 
Әбіш Ке ре ге тас де ген жер де гі но ғай ау лы на бір топ жас тар ды ер тіп, күй еу ші леп 
бар ған да, Дәр мен жал ғыз ше ше сі ға на бар Мә кен де ген қыз бен та ны са ды. Еке уі 
бір-бі рі не қы лау сыз ға шық боп қа ла ды. Мә кен – Ораз бай дың жа қын ағай ыны 
Дай ыр дың жесірі. Әке сінің ті рі кү нін де Мә кен  Дай ыр дың іні сі Қайырға атас-
тыр ылған. Қай ыр қай тыс бо лып, бұ ған Дай ыр ие боп қа ла ды. Ораз бай дың 
ық па лы мен Абай мен оның өрен-жа ра нын жау са най тын Дай ыр сау ық-сай-
ран ның қақ ор та сын да жүр ген Мә кен ді ша қы рып алып, «үйіңе қайт » деп 
ұр ыса ды. Тіл ала қой ма ған Мә кен ді қам шы мен тар тып-тар тып жі бе ре ді. Сол 
кез де оған Дәр мен ара ша тү се ді. «О не, не ме не, бұл кім?» деп ұм ты лып ке ле 
жат қан Әбіш ті аң ғарады да, Дай ыр:

– Сен ге нің Абай шы ғар! Абай ың тү гіл, Құ дай ың ды па на тұт саң да жер ге 
қа ғар мын, – деп шап қы лай жө не ле ді.

Абай Дәр мен нен Әбіш ке хат жа зып бе ре ді. Ораз бай Абай мен ке лі сім жа сау 
үшін аса ай ла кер Есен тай де ген ат қа мі не рін жі бе ре ді. Абай ба сын да ба ла лар-
ді кі қа те лік деп мой ын да ға ны мен, Ораз бай екі жас тың мой ны на ар қан сап, 
өл тір ге лі отыр ға нын айт қан да ыза бол ған Абай:

– Сен ке ліс сөз ді әкел мей, ке тіс сөз ді әке ліп сің ғой. Бар, жө нел, ен де ше! 
Ай та бар Ораз бай ға, іс теп көр сін жау ыз ды ғын, бі рақ өкі ніп жүр ме сін. Жер 
тә ңі рі сіп құ ты рып ты ғой, жер ге қа ға тын күш бар еке нін ұмыт па сын! Шық бар, 
жү ре бер! – деп қат ты ашу ла нып, қа бақ түй іп, екі кө зі қан та лай тү сіп, Есен-
тай ға қа дал ған да, ол үн қат пас тан шы ғып ке те ді.

Бұл кез де Се мей дің жұ мыс шы ла ры ор на лас қан «За тон» ау да нын да 
тұ ра тын Дәр мен нің до сы Әбен нің үйі не «екі қаш қын» мен Әб ді (Дәр мен нің 
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до сы), Кә кі тай ке ле ді. «Ар ғы бет», «бер гі бет» деп екі ге бө лі не тін Се мей қа ла сын 
Ер тіс өзе ні бө ліп жа тыр. Ол кез де кө пір жоқ, па ром, қай ық пен ға на жү ре ді. Мұ қа мен 
Әл ма ғам бет мі ніп кел ген ал ты ат қа ие боп, ар ғы бет те қа ла ды. Кә кі тай Абай жа зып 
бер ген хат ты алып, шай ға қа ра мас тан, түн де ле тіп, Да нияр үй ін де гі Әбіш ке ке ле ді. 
Әбіш хат ты оқи са ла, же ңіл траш пен ке сін де реу жек ті ріп, әй елі Мағ ри па ны алып, 
Әбен үйі не ке ле ді. Се мей дің «ояз на чальни гі не» жә не «ок руж ной со ты на» Әбіш өз 
қо лы мен екі арыз жа зып, «Мә кен Әзім қы зы» де ген жер ге Мәкенге қо л қой ғы за ды. 
«…Мен кет пей тұ рып жет кен де рің жақ сы бол ды. Әлім жет кен ше, қо лым нан кел-
ген ше… ая на рым жоқ… Ен ді сен дер етер әре кет біт ті. Қал ған тау қы мет мен де, мы на 
Кә кі тай да… ке зе гі кел се, қай ра ты мен на мы сын жі бер мес, мы нау екі ер-аза мат 
Әб ді мен Әбен ге мін дет бол сын», – дей ді. Ар ғы бет те гі Мұ қа мен Әл ма ғам бет ті де 
ал ды рып, Мә кен мен Дәр мен қа сы на қоя тын ды ғын, ат тар ды қо ра да, ал бір ат ты 
то ғай іші не тұ сау лап, ха бар жет кі зу ге дай ын бо лу ға бай лам жа сай ды.

Ер те ңін де Дай ыр мен жан жал қой Қо ра бай ке ле ді. Олар ат үс тін де қам шы 
үй ір ген мен, бұ лар ал ды рт а қоймай ды. Әл ма ғам бет ха бар жет кі зе ді. Сол кез де 
40–50 сау да гер мен қай та кел ген Дай ыр лар Айша, Мұ қа, Әбен ді қан-жо са қып, 
еке уін алып ке те ді. Әб ді еке уі нің үс ті не жы ғы лып, соқ қы ны өзі жеп, бір ге ке те-
ді. Па ром ға же тіп үл гер ген әс ке ри ки ім ді Әбіш, па ром ды тоқ тат қы зып, сол жер-
де гі по ли цей ге тап сыр ма бе ре ді. Өзін воен но-по ле вая ар тил ле рия ның по ру чи гі 
деп та ныс ты ра ды. Қал та сы на қан жа рын са лып ал ған Әб ді па ром ішін де еке уі не 
еш кім ді жо лат пай, қар сы ла сып тұр ған да за тон ның ең ге зер дей он шақ ты қа зақ 
жұ мыс шы сы да же те ді. Әбіш арыз бер ген Се мей об лы сы ның уез дік на чальни гі 
Ма ко вец кий қыл мыс кер лер ді ұс тай ды. Ол іс ті сот қа бе ре ді. Әбіш пат ша лық 
қыз мет ке рі ре тін де куә лік жа за ды. Абай дан бас тап, ай на ла сын да ғы бар лық 
адам те гіс куә гер лік ете ді. Тер геу ші Зло бин ге Әбіш тің өзі сөй ле сіп, мол мә лі мет 
бе ріп, әс ке ри қыз ме ті не ат та нып ке те ді. Ұзақ тер геу дің со ңы Мә кен ба сы на 
азат тық бе рі луімен аяқ та ла ды. Ке зін де қа лың мал ға бе ріл ген шы ғын ды Абай 
жа ғы мен дос та ры бө лі сіп тө лей ді. Осы мен дау аяқ та ла ды.

«Қа па да» де ген үшін ші та рау Әбіш тің қай тыс бо луы на бай ла ныс ты 
осы лай атал ған. «Қа па» де ген сөз – мұң, на ла, шер, зар де ген сөз дер мен си но-
ним дес. Бұл кез де Абай Әбіш ке ар нап, 13 өлең жаз ған. М.Әуе зов ақын өлең-
де рі нің маз мұ нын ға на емес, «Әб ді рах ман ауы рып жат қан да», «Шын сор лы 
мен-да ғы, Ма ғыш бай қап қа ра са» деп аяқ та ла тын өлең де рі мен хат-өлең дер ді 
мы сал ға кел ті ріп оты ра ды. Әб ді рах ман мен бір ге ту ған Ма ғаш (Ма ғауия) үне мі 
Ал ма ты да аға сы ның қа сын да бо ла ды. Жат қан үйі – Құ нан бай дың жие ні Әп сә-
мет ті кі. Ол әй ел, ба ла-ша ға сы мен Ал ма ты да тұ ра ды. Ма ғаш пен ау ыл дан бір ге 
кел ген Май қан еке уі қа ла іші не мі ніп жү ре тін күй лі ат са тып алу ға Ни кольс кий 
ба за ры на бар ған да Дәт де ген жі гіт бұ лар дың Абай дың ту ысы еке нін бі ліп, Тор-
жор ға ны ұсы на ды жә не Әп сә мет ті де бі ле тін боп шы ға ды.

Әл сі реп жат қан Әбіш Әп сә мет пен Ма ғаш тың қол да рын ұс тап: «Ме нің 
Ма ға шым үй ден шық пай, сар ғай ып жү деп кет ті. Бү гін орыс тың қы зық мей-
ра мы – мас лен ни ца… төр теуің ат же гіп, қа ла ның ор та сы на ба рың дар. Тор жор ға 
ат ты қо сың дар… Мен бәй ге бе ре мін», – дей ді кү ліп. Тор жор ға бәй ге ала ды. 
Жыр алы бы Жам был Жа ба ев ке ле ді. Жам был Дәт ар қы лы бү гін кө ңіл сұ рау ға 
ар найы шық қа нын, бі рақ үй ие ле рі нің Торжорғаның жарысына кет ке нін ес тіп, 
күн барда келе алмағанын ай та ды. Қонақтар қонып, ертеңіне қалын сұрау үшін 
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Әбіш жат қан үй ге ке леді, Жам был өз өлең де рін, Ма ғаш Абай өлең де рін оқып, 
әнін ай тып, мәз-мәй рам бо ла ды. Жам был сол жер де:

Әкем-ау, жой қын екен Абай үні,
Да ла да өз ге ріп ті-ау жыр дың тү рі.
Же ті су, Ала тау ды таңғал ды рып,
Ме ні ке ліп оят ты-ау бү гін әні, – 

де ген өлең жол да рын ар най ды.
«Осы кеш пен түн Әбіш тің бой жа са ған, соң ғы қу атын та ныт қан бо лым сыз, 

шо лақ ша ғы…» бо ла ды. Әбіш Әп сә мет ке қол ға ұс тай тын же рі піл сүйе гі нен, 
қы на бы на тұ тас кү міс шап қан ұзын қы лыш сый лай ды.

Абай үш ар ба лы кө лік ті ар найы Ал ма ты ға жі бе ріп, Әбіш тің сүйе гін ал ды-
ра ды. Был ға ры ға ті гіл ген Әбіш де не сі бұ зыл май, сол қал пы же те ді. Оны ше ше сі 
Діл дә мен әй елі Ма ғыш қа қа на көр се те ді. Әбіш үл кен ана сы Ұл жан ның қа сы на 
жер ле не ді. Бұл кез де жа тақ тың бел сен ді өкі лі Дәр кем бай да қай тыс бол ған.

«Қас тық та» де ген төр тін ші та рау то бық ты мен уақ ру ла ры ара сын да ғы жер 
дауы нан бас та ла ды. Уақ тың пы сы ғы Сер ке мен то бық ты ның Ес бо лат ру ынан 
Ораз бай еке уі қақ ты ғыс үс тін де. Уақ қыс тай тын Кө кен бау рай ын да «Тұ щы көл 
шай қа сы» бо ла ды. Оқи ға шие ле не се ке ле, арыз-ша ғым ға ұла сып, тек се ру ке ле-
ді. Куә лік ке ша қы рыл ған Абай «То бық ты Кө кен елін не ге шап ты?» де ген сұ рақ 
қоя ды. Оған өзі жау ап бе ре ді. Құ нан бай за ма ны нан ке ле жат қан, жер дауы на тоқ-
та ла ке ліп, то бық ты шап қан жер лер дің бар лы ғы уақ қа тие сі лі еке нін дә лел деп 
бе ре ді. Тә ке жан (аға сы), Жи рен ше (Ыр ғыз бай мен бір ге ту ыса тын кө ті бақ 
ру ынан), Әзім бай (Тә ке жан ның ұлы), Шұ бар (аға сы Құ дай бер ді нің ұлы) си яқ ты 
Абай ту ыс та ры Ораз бай жа ғын да бо ла ды. Осы лар ар қы лы Ораз бай Абай дың 
не іс те мек ойы бар еке нін бі ліп отыр ған. Көк ше, Ма май ел де рін қан қақ са тып 
отыр ған Сә мен жә не Әзім бай си яқ ты же міт бо лыс тар ды Абай ел ті ле гі, өті ніп 
сұ ра уы бой ын ша ор ны нан алу үшін төрт адам мен Ар хат та ғы сай лау ға ар найы 
ке ле ді. Сә мен – «Жа ман то бық ты» өз де рін «Жө кең» деп атай тын ру дың ада мы. 
Ояз – бая ғы Әбіш ке кө мек те се тін Ма ко вец кий. Ораз бай дың нұс қауы мен Сә мен 
бас та ған 15-тей адам Абай отыр ған үй ге ке ліп, Абай ды ұрып, өл тір мек бо ла ды. 
Абай дың бет-ау зын қан жау ып ке те ді. Амал тау ып, қа шып шық қан Кә кі тай 
орыс ша ай ғай лап, ояз үйі нен кө мек сұ рай ды. Ояз ст раж ник те рі ат қан мыл тық 
дау сы нан сес ке ніп, олар та рап ке те ді. «Ол соқ қы Абай ға ға на ти ген соқ қы емес, 
қа зақ хал қы ның ары на соқ қан сұм дық соқ қы бол ды». Қай та-қай та қол қа са ла 
жү ріп, Әзім бай сұ ра тып ал ған Ақыл бай дың «Таң ба лы ат» де ген атақ ты жүй-
рік атын мі ніп ал ған Ораз бай дың ұры сы Қи қым Тә ке жан нан Абай дың та ғы не 
іс те мек ойы бар еке нін бі лу ге ке ле ді. Қи қым ды кө ріп қал ған Ма ғаш пен Бай ма-
ғам бет Тә ке жан ту ра лы айт қан да Абай: «Ме ні ша ға тын жы лан қой ным да отыр 
ғой… Кет тім бұл ел ден, бұл қу өмір ден», – деп, Бай ма ғам бет ті қа сы на алып, ша ба 
жө не ле ді. Ар ты нан қу ып жет кен Ыс қақ: «Анау сүй ген ба лаң Әбіш тің са на дан 
сар ғай ған жа ры, қай ғы лы Ма ғыш үзіл ге лі жа тыр. Се ні «соң ғы де мім үзі лер де 
бір кө ріп, ыр за-қош айт сам деп ар ман ет ті», – де ген де ба рып Абай: «Со ным бар 
ма еді? Ме нен де мұң лы сор лым бар ма еді?! – деп ке рі қай та ды. Абай лар кі ре 
бер ген де екі жыл қай ғы-қа сі рет шек кен Ма ғыш (Мағ ри па) қай тыс бо ла ды. Абай 
«…Ма ғыш тың жү зін құ шып, ке сек-ке сек ыс тық жас та рын тө гіп-тө гіп жі бер ді».

«Шай қас та» де ген бе сін ші та рау да Көш би ке де Абай ба сы на жа сал ған қас-
тық көп уа қыт жұрт ау зы нан кет пей ді. Ораз бай дан кек ала мыз деп дау рық қан 
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Ыр ғыз бай лар ға: «Қап қан ит тен өш алам деп мен де қап сам, ау зым да не қа си ет 
қа ла ды?» – деп қар сы бо ла ды. Бі рақ Абай жақ тас қан бас қа ру дың адам-
да ры Ораз бай дан кек қай тар мақ шы бол ған да, бұ лар ды Абай дың сүй ік ті ұлы 
Ма ғаш тоқ та та ды. «Жа ма нат жат пай ды». Бұл сұм дық оқи ға то бық ты іші нен 
асып, шар та рап қа та рай ды. Ораз бай дың ожар лы ғы мен осал ды ғы на та бы на-
тын дар да бар. Се мей де тұ ра тын Мар ков пен Де вят кин де ген фельдшер лер мен 
то ға лақ ру ынан шық қан Сейіт де ген жұмысшының әң гі ме сі де Абай жай лы. 
Сейіт – па ром да Дәр мен мен Мә кен ге кө мек тес тін қа ру лы жі гіт. Мі не, осы 
Сейіт сақ-то ға лақ іші не де ма лыс қа ке ліп жа тып, Ораз бай ға көр ші отыр ған 
Ес бо лат ау лы на ба ра ды. Айса до сы ның үй ін де дом бы ра мен Абай дың ән де рін 
ай тып, өлең де рін оқи ды, ау ыл жі гіт те рі мен кү рес ке тү се ді. Те рең құ дық тан 
Ораз бай дың түй еле рін суару ке зін де Сейіт те қай рат көр се те ді. Осы кез де 
Ораз бай Абай өлең де рін оқы ға ны үшін Сейіт тің ба сын ға на шы ға рып, жер ге 
көм гі зіп тас тай ды. Түн ішін де Айса мен кә рі кү зет ші жер ден қа зып ала ды. 
Сейіт сақ-то ға лақ іші не кел ген соң, бол ған оқи ға ны дос та ры на ай та ды. Мұ ны 
ес ті ген құр бан айт қа жи нал ған то бық ты ға жа та тын сақ-то ға лақ пен жу ан та яқ 
ру ының на мы сы оя нып, «сақ-то ға лақ тап» ұран да ған қа лың топ «Кек үшін», 
«Ер үшін», «Абай үшін», «Аза мат үшін» деп Ораз бай ауы лын тал қан дай ды. 
Ба за ра лы «Абай үшін деп» ту ра Ораз бай дың ба сы на шоқ пар ой на та ды. Қа ра-
пай ым ша ғын ру бол са да, сақ-то ға лақ тың ер кек те рі ға на емес, әй ел де рі не 
дей ін жау ын гер бо ла тын дық тан, бай-ма нап тар бұ лар ға жо ла май ды. Осы лай ша 
Сейіт се беп боп, ой ла ма ған жер ден Абай ке гі қай та ды.

Абай дың до сы эмиг рант Ф.И.Пав лов та ғы сая си ай ып пен абақ ты ға алы-
на ды. Абай дың үйі не тін ту жүр гі зі ле ді.

«Жұт та» де ген ал тын шы та рау да Абай Ақ шо қы дан алыс, қа ла ға таяу 
Арал тө бе де ген жер ге қыс тау сал ды рып, қыс бойы кі тап оқи ды. Ел ішін де гі 
дау-да май Ма ғаш ар қы лы ше ші ле бас тай ды. Өйт ке ні жа ра ты лы сы нан сы пайы, 
жұм сақ мі нез ді, мә де ни ет ті Ма ғаш тың би лік жүр гі зуін ха лық өзі сұ рай бас-
тай ды. Жұрт тың мақ тау ын ес тіп, Абай оған мәз бо ла ды. Жұт бо лып, ел дің жағ-
дайы на шар лай ды. Ха бар-ошар үзі ле ді. Абай дың өмір се рік екі ары сын дай екі 
до сы – Ба за ра лы мен Ер бол да қай тыс бо ла ды. Әу елі Ер бол сү зек тен жы ғы ла ды. 
Оның ба сы-қа сын да бол ған Ба за ра лы өзі нің ауы рып қал ға нын сезсе де, сыр біл-
дір мей, до сы ның жа на за сын өзі шы ға ра ды. Үш күн нен соң ба тыр жан ды Ба за-
ра лы да қа за бо ла ды. Ха лық мақ тап, қыз жақ та ған Абай дың асыл Ма ға шы да 
ауы рып, өмір ден оза ды. Абай ға ти ген бар лық соқ қы ның ең ауы ры осы бо ла ды. 
Ба за ра лы мен Ер бол өлі мін Ма ғаш тың өлі мі нен он екі күн өт кен де Дәр мен мен 
Кә кі тай амал сыз ай та ды. Мұ ны ес ті ген Абай егі ліп тұ рып, еңі реп жы лай ды. 
Жа зу шы Абай өлең де рін де ай ты ла тын қы рық жа мау жү рек за рын өзі не айт-
ты ра ды. Ақын Кә кі тай мен Дәр мен ге шер тө ге ді. Мұ ны Абай дың ең соң ғы бой 
жаз ға ны деп қа был да ған Дәр мен Әйге рім ге ай тып, ағыл-те гіл жы лай ды.

Эпи лог – Абай ды бү кіл ха лық бо лып жоқ тай ды. Ос пан қа сы на қой ыл ған 
Абай ды әу елі Зей неп (Ос пан ның әй елі) «Қос қо ңыр» деп өз жа ны нан шы ғар ған 
за рын айт са, бұ дан кей ін «ға жай ып ән ші» Әйге рім «ен ді ай тып бол мас ар ма ны 
мен за ры на» ар нал ған жы рын тө ге ді. «Бұл жоқ тау дың осы отыр ған ха лай ық 
есі тіп көр ме ген, бол жап біл ме ген са на сы да, қа ра лы сә ні де бас қа ша. Ай ты лып 
жат қан со ны сөз де өз ге ше… Адал жар жоқ тауы мен, Дәр мен жы ры мен Абай 
жа ңа ша жол ға өт ті. Ол өл мес ке қа дам бас ты…», – дей ді жа зу шы.
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Ойталқы
1. Ро ман ның сю же ті қа лай құ рыл ған? Ақын ның өмір жо лы қа лай су рет-

тел ген? Шығарманың ерекшелігі неде?
2. Шы ғар ма  та рауларына атау беруде автор қандай мақсатты ұстанған?
3. Ро ман да қан дай салт-дәс түр лер су рет те ле ді?
4. Ро ман қан ша тіл ге ау да рыл ған?
5. Ав тор Құ нан бай дың Абай ды тәр бие леуін қа лай көр се те ді? Құнанбайдай 

әке тәрбиесінен қандай үлгі алуға болады?

Неліктен
1. Не се беп ті шы ғар ма эпо пея деп ата ла ды?
2. Не лік тен эпо пея әлем дік шы ғар ма бо лып са на ла ды? Ше тел жа зу шы ла-

рының ро ман ға жо ға ры ба ға беруінің себебі неде?
3. М.Әуе зов осындай күрделі шығарманы қалай жазып шықты?
4. «Абай жо лы» ро маны не ге әр ша ңы рақ та бо луы ке рек деп ойлайсың?
5. Не себепті Құ нан бай Абай ды қи ын мә се ле лер ге ара лас ты р ған? Жа зу шы 

жас Абай кездескен, сөйлескен, әке аманатын жеткізген кейіпкерлер 
арқылы нені көрсеткісі келген? https://www.kazakhfilmstudios.kz/ 
сайтынан «Құнанбай» фильмін көріп, Құнанбай образының мұнда 
бас қа қырынан сомдалу себебін анықтауға тырыс.

«Абай»эпопеясы–творчествоныңтылсымсырына,өмірменөлеңніңөзарабай
ланысынатереңбойлағантуынды,ақынменпоэзияжайлыәлемәдебиетіндегіең
шоқтығыбиікүздікшығарма.

МихаилЛуконин

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?
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Тобыңдаталдапкөр
1. Альф ред Ку рел ла ның: «Сіз «Абай ды» оқы ған жоқ пы сыз? Он да сіз еш-

те ңе де оқы ма ған сыз. Бұл – ақыл жет пес тей ға жап дү ние! Да ла өзі нің 
бү кіл қай ма ғы бұ зыл ма ған бәз-бая ғы та би ға ты мен, үл гі-үр ді сі мен, 
тұп-тұ тас ай ла-шар ғы, мі нез-құл қы мен жан ды күй де көз ал дың нан 
ан та лап өтіп жа та ды. Се зім күй ле рі мен ша быт күш ті лі гі тұп-ту ра 
Шекс пир ше! Сіз за ман ды еш бір ғы лы ми-зерт теу ден де дәл мұн дай се-
зін бей сіз. Ал қан дай поэ зия де се ңіз ші! Қа ра сөз бен жа зыл ған осы нау 
қа лың қос кі тап та бір де-бір про за лық жол жоқ», – де ген сө зін тал даң-
дар. 

 Ро ман нан осы пі кір дің дә ле лін кө ре ала мыз ба? 
 • әр та рау атау ын тал қылаң дар;
 • ро ман да ғы ұлт тық құн ды лық ты, салт-дәс түр лер ді тал дап, шы ғар-

ма ның ма ңы зын тү сін ді рің дер.
2. Шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының 

қызметін талдай отырып, автор стилін анықтаңдар.

Көркемдегішқұралдар Айшықтауамалдары

3. «Абай тану» пәнінен алған білімдеріңе сүйеніп, «М.Әуезов болмаса, 
Абай туралы терең зерттеулер болмас еді» деген тақырыпта дебат 
өткізіңдер.

4. «Төрт сөй лем» тә сі лі бой ын ша М.Әуе зов тің Абай жайлы зерт теу ле рі 
ту ра лы ой ла рың ды жи нақ таң дар.
1) Пі кір. Жа зу шының ақын Абай ту ра лы зерттеу еңбектеріне өз пі-

кір ле рің ді жа зың дар.
2) Дә лел. Өз ой ла рың ды ар гу мент  арқылы жеткізіңдер.
3) Мы сал. Пі кір ле рің ді Абай шығармашылығымен бай ла ныс ты рып, 

мы сал кел ті рің дер. 
4) Қо ры тын ды. Өзін дік қо ры тын ды шы ға рың дар.

5. Төрт кі тап бой ын ша 4 топ қа бө лі ніп, «Топтық тергеу» әді сі мен жұмыс 
істеңдер.
 «Баяндап берушілер» тобы – тараулардың мазмұнын қысқаша 

баян дайды.
 «Зерттеушілер» тобы – тараулардан негізгі ойды зерттейді.
 «Сұрақ құрастырушылар» тобы – кейіпкерлердің образдық 

тұлғасын ашатын сұрақтар дайындайды.
 «Жазушылар» тобы – «Ата-баба дәстүрі» тақырыбына шағын эссе 

жазады.
 «Дәнекершілер» тобы – романдағы мәселелерді бүгінгі күнмен 

бай ла ныс ты рады.
6. Шы ғар ма ның идея сын көр кем дік-эс те ти ка лық құн ды лық тұр ғы сы нан 

тал дап, әде би эс се жа зың дар. Ол үшін топ қа бө лі ніп, «Әде би шең бер» 
әді сі мен мы на рөл дер дің бі рін таң дап, ав тор дың фи ло со фия лық ой-пі-
кі рін тал даң дар.
1) Тал қы се беп ші сі – ро ман бой ын ша 10 сұ рақ құ рас ты ра ды.

Тобыңдаталдапкөр
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2) Бел гі леу ші – ро ман  сюжетіндегі ма ңыз ды деп са най тын оқиғаларды 
бел гі леп, ой ын дә лел дей ді.

3) Бай ла ныс ты ру шы – жағ даят тар ды таң дап, өмір мен бай ла ныс ты-
ра ды.

4) Қо ры тын ды лау шы – романда кө те ріл ген көркемдік шындыққа 
баға береді.

Дәптеріңежаз
1. Жазушының бас ты үш кей іп кер  (Абай, Құ нан бай, Ұл жан) арқылы 

өмір шындығын қалай көрсеткенін саралай отырып, кес те ні тол тыр.

Кейіпкер Турамінездеу Жанамамінездеу

2. Ро ман да ғы өзі ңе ұна ған қа нат ты сөз дер ді қа тыс ты рып, әдеби эссе жаз.
3. Ро ман-эпо пеяда ғы Ер бол дың об ра зы арқылы «Жі гіт ті жол да сы на қа-

рап та ны» де ген та қы рып та өз тәжірибеңе сүйеніп әңгіме құрастыр.

Түйінде
1. Шығарманы көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап, 

рецензия жазып, әлеуметтік желіде жарияла.
2. Романда ғы за ман кө рі ні сін Абай өлеңдерімен са лыс тыр.
3. Абай бей не сі н шы ғар ма ның идея лық бағыттарымен бай ла ны стыра 

отырып тип тендір.
4. https://kitap.kz сайтынан Г.Гулианың «Омар Хайям туралы аңыз» 

кітабын оқып, ро ман -эпопеямен са лыс ты рып, екі шығарманың та ри хи 
жә не көр кем дік құн ды лы ғы на ба ға бер.

Қалайойлайсың?
1. Қанша уақыт өтсе де ро ман ның құн ды лығы жоғалмау себебі неде деп 

ойлайсың?
2. Ш.Айт ма тов: «Өз ба сым өз ге ел ге са пар ға шы ғып, өз ге жұрт тың та бал-

ды ры ғын ат тай қал сам, әр қа шан қа си ет тұ тып, өзім мен бір ге қас тер-
леп ала жү ре тін екі түр лі асы лым бар: бі рі – «Ма нас», бі рі – Мұх тар 
Әуе зов», – де ген екен. Сен қан дай кі тап ты алар едің?

3. М.Әуе зов: «Мен Абай те ре ңі нен шө міш теп қа на іш тім», – де пті. Не се-
беп ті деп ойлайсың?

4. «Абай жо лы» ро ман-эпо пея сы ның өмір шең ді гі не де?
5. Қа зақ та «Үш түр лі ба ла туа ды: бір ба ла әке сі нен өте туа ды, бір ба ла 

әке сі не же те туа ды, ен ді бір ба ла, әке сі нен ке рі ке те туа ды» де ген ұғым 
бар. Се нің ой ың ша, Құ нан бай мен Абай қан дай ба ла бол ды?

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?
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Үйдеорында
1. Та қы рып бой ын ша кес те тол тыр.

«Абайжолы»
өзгетілде

РоманэпопеяарқылыАбайдың
әлемгетанылғанына3дәлелкелтір

3дәлелге
3фактікелтір

1.
2.
3.

1.
2.
3.

2. «Абай ле бі, Абай үні, Абай ты ны сы – за ман ты ны сы, ха лық үні», – де-
ген М.Әуе зов тің пі кі рін уа қыт пен ке ңіс тік тұр ғы сы нан қа рас ты рып 
әрі «Абайтану» пәнінен алған біліміңе сүйеніп, әде би сын жаз.

3. «Ел ар на» сай ты нан (https://elarna.kz/kz/kojylymdar) «Абай» спек-
так лін кө ріп, ақын об ра зы ның ашы лу дең гейі не ба ға бер.

4. «Қа зақ тың әр жа зу шы сы қо лы на қа лам ал ған да «Абай» ар қы лы әде-
бие ті міз жа ңа бір са ты ға кө те ріл ге нін ес ке ріп, сол са ты ға кө те рі лу ді, 
сол са ты ар қы лы одан да жо ға ры кө те рі лу ді ар ман ет се дей мін», – де ген 
Ға бит Мү сі ре пов тің сө зін эпиг раф етіп алып, шы ғар ма жаз.

5. СD-дегі №1 қосымшаны үлгі ретінде пайдаланып, презентация жаса.

Үйдеорында

М.Әуезовтің«Абайы»–бұлнағызроман,басқашаайтқанда,өмірдіңтұтасқыртыс
тарынқопарған,тұрмыстың,адамдарарасындағықұштарлықтың,махаббатпенөш
пенділіктіңайқынбояулыкартиналарынжасаған,еңбастысы–естеқаларлықжарқын
образдарарқылыхалықтарихыныңөмірлікпроцестерінжинақтаған,құлашыкеңкітап.

ЛеонидСоболев

Зерделіой
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Білгенгемаржан
«Абайжолын»оқығанда,ұлыақынныңобразыбіздіжалықтырмауыбылайтұр

сын,тіпті,ненәрсеніболсын,Абайшатүсініп,Абайшасезінугемәжбүретеді.Абайша
шамданбасқа,Абайшашаттанбасқа,Абайшажеккөрмеске,Абайшасүймеске,Абайша
ойланып,толғанбасқа,күйзеліп,тебіренбескелажыңжоқ.Абайобразыныңеліктіргіш,
иландырғышкүші,міне,осында.ӘуезовтіңАбайобразынжасаудағыорасаншеберлігі
де осында. Расында Абайдың Тоғжанға, Әйгерімге деген кіршіксіз таза махаббаты,
ПушкинменЛермонтовқа еліктеуі, Татьяна образыншексіз сүюі, Абай аулынаБір
жанақынныңкелуі,Абайдыңтолғаулары,оныңкереметөлеңдерінтуғызғанақындық
шабыттыңтамашасуреттері, туғандаланыңақынкөзіменкөргенәркездегі табиғат
көріністеріт.с.с.–Абайдыңізгіақындықжаныныңайнасысекілді,нағызпоэзия.Мұны
оқыпотырғанда,мынадайойғакелесің:ақынтуралы,ақынжаныныңнәзік,құлпырған
ғажапқұбылыстарытуралытекақынғанаосылайжазуымүмкін!БұлреттеӘуезовті
Абайжанының,әсіресе,Абайдыңақындықжаныныңинженерідейаламыз.

МұхамеджанҚаратаев

...Абайдыкүнібүгінгешейінұлыақындепқарапкелдік.Бұлорынды.Орынды
болсада,жеткіліксіз.Ұлыақынөлеңсөзбенбейнелегенжүрексырын,тереңойынтек
арманыетіпқалдырмаған.Солүшінкүрескен.Шешендік,билікжолыоныңхалықтық
санаболмыстыбиіктетудегі негізгі құралы саналған.Абай – тұтас тұлға.Оныңби
атануы,биліктері–тұтастұлғаныңкүрделіболмысыныңбірқыры.Ол«Ұлыдала»
заңынүлкенқоғамдықкүшдепсанады.«Менегерзаконқуатықолымдабаркісібол
сам,адаммінезінтүзепболмайдыдегенкісініңтілінкесередім»депжазды.

Абайдыңақындығынбилік,шешендікөнеріменұштастырақарауміндет.Сонда
ғана ұлы адамның ұлылығы биігінен көрінбек. Абайдың өмірбаянын, тарихтағы
орныноныңбиболыпатқарғанқызметіненбөліпқараубіржақтылықекендігіайқын.

Абайжасынанқарттардыңқызықтыәңгімеаңыздарына,сөзталастарына,ауыз
әдебиетінеәуесболыпөсті.Атақтыелбасшыларының,билердіңкеңесінтыңдауды
әдететті.ӘкесіҚұнанбайдың,басқадатобықты ішіндеатағышыққанүлкендердің
ойлысөзөнерін, атабабадан қалғанатаулыжолжоба,шешім, келісім,билік үлгі
лерінүйренді,жадынақұйды.АбайатажолынқуадыдепоғанҚұнанбайсенімартты.
Қартая келіп, тобықты ұлысының тізгінін бұдан былай да ұстап тұру мақсатымен
Құнанбай баласын Семейдегі АхметРиза медресесіндегі оқуын бітірткізбей, елге
шақыртадыда,биболыпбилікайтудыңсырынабаулиды.ОнықасынаертіпҚоянды
жәрмеңкесіне, Қарқаралыға, тағы басқа жерлерге апарады. Белгілі ақсақалдар,
билеркеңесінеқосады.

Абайдыңөскензаманындабилерсанжағынанкөпте,шынмағынадағыбилер
саусақпенсанағандайболатын.Биатағынатаптаберу,сатыптаберутарағанды.
Ауылбасынакеміндебірбидіұлықтағайындады.Бұрынғы,елбұзылмайтұрғандағы
адалбилердіңсалтын,өнерін,әділеттілігін,тапқырлығын,ойшылдығынсақтағандар
сирек кездесетін еді. Соның бірі Абай болды. «Сұңқар даусымен, тұлпар шабы
сымен»дегендей,Абайдыңтапқырлығы,сөз қисыныменой қисыныныңұштасуы,
үлкендердің алдында каймықпай айтысқа түсе алатындығы жасынанақ сезіледі.
«Тегін емес», дарындыжас екендігі байқаудан өтеді. Ел арасында «Құнанбайдың
Ыбырайы»,кейде«ҚұнанбайдыңАбайы»дегенсүйсінгенкөтеріңкіаткеңінентарай
бастайды.Әділби,шешенбиаты көпке тарап,Абай тарихтаөткен ұлыбилердің
қатарынансаналады.

Білгенгемаржан
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Ғасырларбойықалыптасқанүлгібойыншабиатағынаиеболуүшіналдымен
ақылдылығыменбіргетапқырлығын,әсіресеүлкенойшылдығынүлкендералдында,
жиыналдындажасынанбастапкөрсетуі,сөйтіпкөпшіліксынынанөтуіқажет.Абайда
осыжолданөтті.

СалықЗиманов

Шығармашылықтапсырма

Абайбейнесіншығарманыңнегізгіидеясыменбайланыстыайқында.Өзбетіңмен
зерттеужүргізіп,М.ӘуезовтіңАбайдыңақындықжаныныңинженеріекеніндәлелде.

Әдебиеттеориясы

Мазмұндықтақырыптықталдау–шығарманытұтастайалаотырып,
талдау.

Композиция (лат. compositio – құрастыру, қиыстыру) – әдеби шығар
маныңқұрылысы,оныңүлкенкішілібөлімбөлшектерініңбірбіріменқисынды
түрдеқиюластырып,әртүрлітәсілменбайланыстырылғантұтастықбірлігі.

Көркем әңгіме, поэма, роман әр алуан сюжетке құрылады. Сюжет
дегеніміз:
– шығармадағы адамдардың бірбірімен байланысы, қарымқатысы,

күрестартыстары;
– шығармадағыоқиғаныңдамуы.Оқиғабелгілібіртәртіппендамиды.Бір

оқиғасебебіболса,екіншісі–оныңнәтижесі.
Адамдардыңарасындағыкүрестартыстартеккездейсоқнәрсеемес,өмір

шындығы,өміргетүрлікөзқарас,түрлімінездіңтүйісуіекендігіаңғарылады.
Оқиғаның белгілі бір мекенде, белгілі мезгілдерде болғандығы

көрсетіледі.
Әңгімеадамдартуралыболғандықтан,олардыңсыртқыпішіні,кескіні,

мінезқұлқы, ісәрекеті, күйінішсүйініші, сөйлеген сөзі, қысқасы, өмірде
адам қандай болса, көркем шығармада да біз тап сондай адамдарды
кездестіреміз. Сөйтіп, шығармада кездесетін оқиғаның осылар тәрізді
әр алуан бөлшектердің қалауын тауып, жазушы асқан шеберлікпен
қиюластырып, бір бүтін нәрсе етіп шығарады. Оқиғаның басталуы, өрбуi,
шешімі–барлығыбiртұтаскомпозициянықұрайды.

Романэпопеяғамазмұндықтақырыптықжәнесюжеттіккомпозициялық
талдаужасауарқылыжанрлықерекшелігінтүсіндір.

Қолданыпкөр
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Міне,қызық!

МұхтарӘуезовШәкәрімҚұдайбердіұлының«Жолсызжаза»дастанынегізінде
«ЕңлікКебек» пьесасынжазды. 1917жылыАбайдың немересі Ақыш ұзатыларда,
туыстары оған ерекше сый жасамақ болып, Ойқұдықта осы пьесаны тұңғыш рет
қойған.

Кітап–асылқазына

1. МырзахметовМ. «МұхтарӘуезовжәнеАбай әлемі». –Абайдыбілмек парыз
ойлыжасқа.Алматы,Санат,1997.–416бет.

2. ӘуезовМ.Шығармалары.Абайжолы.Т.1.Романэпопея.–Астана:Фолиант,
2013.–424бет.

3. ӘуезовМ.Шығармаларыныңелутомдықтолықжинағы.Алматы:Дәуір,2014.
4. АхметовЗ.«Абайжолы»қалайтуған?».–Қазақәдебиеті.27қаңтар,1984.
5. МырзахметовМ.«Абайғакелудіңжолы».–Қазақәдебиеті.17қаңтар,2014.
6. ӘуезовМ.Абайжолы.Романэпопея.–Алматы:Жазушы,2013.
7. СадықовЕ.Құнанбай–Мәскеу:Моладаягвардия.ЖЗЛсериясы.2020.

1. Сыныппен өздерің таңдаған тақырып бойынша Абай Құнанбайұлының
мерейтойынаарналғанбағдарламаұйымдастырыңдар.Олүшінбағдарлама
сценарийін алдын ала жазыңдар, атааналар, мұғалімдер, оқушылар ара
сында«Абайоқуларын»өткізіңдер,олардансұхбаталыңдар.

2. «Абайжолы»романынанбірэпизодтытаңдап, сахналық қойылымдайын
даңдар.

Эксперименттіктапсырма
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«ҒАСЫРЛЫҚТУЫНДЫ»БӨЛІМІБОЙЫНШАЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 Мұх тар Әуе зов дү ние ге кел ген өңір :
А) Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы Абай ау да ны Қасқабұлақ-Бө рі лі ауы лы
В) Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы Өс ке мен қа ла сы
С) Се мей об лы сы  Се мей қа ла сы
D) Пав ло дар об лы сы
Е) Се мей об лы сы ның Үр жар ау да ны

 М.Әуе зов тің өзі ту ра лы жаз ған ма қа ла сы:
А) «Өзім ту ра лы»
В) «Өзім жай лы мә лі мет»
С) «Ме нің от ба сым»
D) «Өз жай ым нан ақ па рат»
Е) «Ме нің өмір бая ным»

 Абайдың өмірі өткен жерлер:
A) Бөрілі
B) Қасқабұлақ
C) Ақшоқты
D) Аягөз
E) Жидебай
F) Қарқаралы
G) Семей

 «Абай жолының» 1-кітабы алғаш «Абай» деген атаумен шықты:
А) 1931 ж.
В) 1928 ж.
С) 1925 ж.
D) 1927 ж.
Е) 1942 ж.

 «Абай жо лы» ро ман-эпо пея сы неше та рау дан тұ ра ды?
А) 21
В) 25
С) 22
D) 20
Е) 26 

 «Екеу» де ген кім дер дің бүр кен шік аты?
А) М.Әуе зов пен А.Байт ұр сы нұлы
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В) М.Әуе зов пен Ж.Ай мау ытұлы
С) М.Әуе зов пен М.Жұ ма баев
D) М.Әуе зов пен С.Мұ қа нов
Е) М.Әуе зов пен Т.Абай ұлы

 Абай дың про за лық шы ғар ма сы … тұ ра ды.
А) 41 қа ра сөз ден тұ ра ды
В) 43 қа ра сөз ден тұ ра ды
С) 47 қа ра сөз ден тұ ра ды 
D) 45 қа ра сөз ден тұ ра ды
Е) 40 қа ра сөз ден тұ ра ды

 Романдағы Абайдың Әйгерімді кез дес тір генін суреттейтін та рау:
А) «Жайлауда» 
В) «Жол да»
С) «Асуда»
D) «Тайғақта»
Е) «Биікте»

 Абай әке ата н ды:
А) 23 жас та
В) 20 жас та
С) 19 жас та
D) 16 жас та
Е) 22 жас та

2. Мә тін ді оқып, сұ рақ қа жау ап бер. 
  Бү гін та ңер тең сырт жай лау дан көп жо лау шы жас қо нақ тар, ақын, ән ші 

дос тар кел ген еді. Абай ға со лар жа ңа қуа нышты ха бар лар жет кіз ген. Абай 
сө зі ха лық қа жа ғып, кең жайы лып ке тіп ті. Қар қа ра лы – Қоян ды жәр мең-
ке сі не жи нал ған төрт арыс тың бар кә рі-жа сы Абай аты на қа нық боп ты. 
«Абай де ген жақ сы шы ғып ты…», «Сө зі, өсие ті бө лек, біл гіш шы ғып ты», 
«Ха лық қа қам қор, мұң ды ға дос, жу ан-со дыр ға қас жан дей ді», «То бық ты да 
ту са да, бір то бық ты емес, игі ел жоқ шы сы, ел ұлы боп ту ып ты», «Сө зін тың-
дай мыз. Өси етін ұға мыз» де се ді екен жұрт.

1) Мә тін қай та рау дан алын ған?
2) Абай даң қы не лік тен та ра лып жат ты?

3. Бөлімді қам тып, «Ға сыр лық ту ын ды» де ген та қы рып қа пре зен та ция 
жа са.
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Халықаралықзерттеулерформатындағы
тапсырмаүлгілері

 Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.

Қо нақ үй де, дөң ге лек үс тел үс тін де, қыз ғылт, күң гірт сәу ле сі бар тас шам 
жа нып тұр. Оқ тын-оқ тын ір ге ден соқ қан жел ле бі мен әл сіз шам кей де ұйыт қып, 
шал қи тү сіп, кей де ла пыл дап, жал пыл дай жа на ды.

…Тү сі су ық. Қа ра сұр жү зі не боз ғыл да нып тү гі де шы ғып алып ты. Жал ғыз 
өзі ұзақ сөй леп отыр. Зор дау сын да ыза мен зіл бар. Кей де Абай ға қы зық кө рі-
не тін бір ма қал дар, мә тел дер ай ты лып ке те ді.

Те гін де ер тек ші, өлең ші, не бас қа әң гі ме ші адам ға та лай уа қыт тап жыл май 
те сі ле қа рап қа лу Абай дың кіш кен тай кү ні нен бер гі әде ті еді. Адам пі ші ні 
әр дай ым бұ ған бір та ма ша, өз ге ше қы зық су рет тә різ де не тін. Әсі ре се, әжі мі 
мол үл кен дер пі ші ні бір қы зық хи кая тә різ ді. Ол кей адам ның ай ғыз-ай ғыз 
әжі мі нен, сал бы ра ған ұр ты нан, қыр тыс тан ған маң дай ынан не ме се бояуы 
оң ған көз де рі нен, әр алу ан са қал-мұр ты нан өзін ше не ше түр лі жан ды, жан сыз 
дү ние си пат та рын көр ген дей бо ла тын. Қы на бас қан, сы за ты көп тас па? Я сел-
дір то ғай ма? Не кө де-көк пек пе? Кей де мал мен аң бей не сі ме? Бә рі не де ұқ сап 
ке тіп оты ра тын адам мү сін де рі бо ла ды.

1. Мә тін қан дай үл гі де жа зыл ған?
А) Зерт теу
В) Хат
С) Өмір ба ян
D) Әң гі ме
Е) Ес те лік

2. Үзінді идеясына сай мақалды (мәтелді) тап:
А) Алпысқа келгеннен ақыл сұра 
B) Ақыл – жастан
C) Көпті көрген біледі
D) Шөп те басынан қурайды
Е) Сақалға ақ түсті –
 Көңілге дақ түсті.

3. Мә тін қай кей іп кер ту ра лы?
А) Бай тас
В) Бай сал
С) Құ нан бай
D) Тә ке жан
Е) Бө жей
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4. Мә тін де ай тыл ма ған іс-әре кет ті көр сет.
А) Кей де ла пыл дап, жал пыл дай жа на ды
В) Қы на бас қан, сы за ты көп тас па?
С) Адам пі ші ні өз ге ше қы зық су рет си яқ ты
D) Әке сі Абай ға ер те гі айт ты
Е) Жал ғыз өзі ұзақ сөй леп отыр

5. Мәтінде қолданылған көркемдік тәсіл:
А) Жанама мінездеу
B) Пейзаж
C) Тура мінездеу
D) Портрет
Е) Кейіптеу

6. Пі кір ді оқып, тап сыр ма лар ды орын да.
  Ш.Айт ма тов жа зу шы М.Әуе зов тің сан са ла лы, кең ар на лы шы ғар ма-

шы лы ғы на арналған «Ұс таз ту ра лы сөз» ат ты ма қа ла сын да «Абай жо лы» 
эпо пея сы ның бас кей іп ке рі – Абай тұл ға сы на тоқ та ла ке ліп: «Абай се кіл ді 
ой-ар ма ны азат, шет сіз ақын дық, шек сіз адам дық тұл ға ның өзін қор ша ған 
ожар, то пас, тоңмой ын топ пен тар тыс қа тү суі жә не мұн да ғы си рек ұшы ра-
са тын жа ңа лық пен та за лық Абай ды дү ниежү зі лік тра ге дия ның шы ңы на 
шы ға ра ды…», – деп жаз ды.

1. Пі кір ге атау қой.
2. Ш.Айт ма тов тың М.Әуе зов ту ра лы пі кі рі не қан дай ба ға бе рер едің?
3. Осы пі кір мен та ныс қан оқыр ман ның бі рі «Абай дү ниежү зі лік тра ге-

дия ның шы ңы на емес, реа лизм шы ңы на шық ты» де ген ой да. Бұл дұ рыс 
па? Өз дә ле лің ар қы лы пікірге қатысты оң не қар сы көзқарасыңды біл-
дір.

4. Ш.Айт ма тов тың пі кі ріне қандай ой қосар едің? Не лік тен? Жа уа бың ды 
тү сін дір.



 IVБӨЛІМ

ӘДЕБИЕТТЕГІ
СЫНСАРЫН

Сын тү зел мей, мін тү зел мей ді.
Ха лық ма қа лы

Сын ның бас ты мақ са ты – әде би ет тің қоз ғау шы кү ші бо лу. Көр кем 
сы ны да мы ған ел дің әде бие ті ға на би ік бе лес ке кө те рі ле ала ды. Шы-
ғар ма шы лық ада мы үшін өмі рі сы нал май, тек қа на мақ тау ес ти бе ру 
өте қау іп ті.

Аман гел ді Кең ші лі кұлы

Сын шы ның мін де ті – көр кем дү ние ні сы нау емес. Көр кем дү ние нің  
ақ-қа ра сын ай ыру. Ар ты ғын ай тып, ке мін то лық ты ру.

Ер бо лат Әбі ке нұлы
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Адамрухын көтерер, оныңойынмарқайтып,жырынаазықберер–
өмірдесек,Тұманбайжырларысолөмірдің алуан түрлі сырын, ондағы
өзгерістердішынайыбейнелейді.Олөзгерістіңнегізгікуәгеріболыпақын
өлеңдерініңлирикалыққаһарманыныңтағдырытұрады.

СерікҚирабаев

 ТҰМАНБАЙМОЛДАҒАЛИЕВ

Ақынқайөңірдетуып-өсті?

Тұ ман бай Мол да ға лиев 1935 жы лы Ал ма ты 
об лы сы ның Ең бек ші қа зақ ау да ны Жар су ауы-
лын да дү ние ге кел ген. Әке сі Мол да ға ли Ұлы 
Отан со ғы сын да қа за бо лып, Тұ ман бай ды ата-
әже сі мен ана сы Қым қап тәр бие леп өсі ре ді. 
Әке ге де ген са ғы ны шы, ана дан көр ген мейі рі мі, 
же тім дік тағ дыр ақын ның көп те ген өлең де рі не 
ар қау бол ған.

Тұ ман бай ау ыл да ғы мек те п та бал ды   ры ғы н 
1942 жы лы ат тап, 1951 жы лы Есік қа ла сын-
дағы ор та мек теп ті тамамдайды. Сол жы лы 
қа зір гі әл-Фа ра би атын да ғы Қа зҰУ-ға оқу ға 
тү се ді.

ТұманбайМолдағалиевтіңеңбекжолықалайбасталды?

Ең бек жо лын «Ле нин шіл жас» га зе ті мен «Пио нер» жур на лы ның ре дак-
ция ла рын да әде би қыз мет кер бо лу дан бас та ған. 1959–1970 жыл дар ара сын да 
«Жа зу шы» бас па сын да аға ре дак тор, 1970–1973 жыл да ры «Бал дыр ған» жур-
на лын да жау ап ты хат шы бо лып іс те ген. 1973–1984 жыл да ры «Жа лын» альма-
на хы ның бас ре дак то ры, 1984–1986 жыл да ры Қа зақ стан Жа зу шы лар ода ғы 
бас қар ма сы ның хат шы сы, өмі рі нің со ңы на дей ін «Бал дыр ған» жур на лы ның 
бас ре дак то ры қыз мет те рін ат қар ған.

Ақынқаламынантуғанөлеңдерсырықандай?

1954 жы лы тыр на қал ды өле ңі нің об лыс тық га зет ке жа рия ла нуы 
Тұ ман бай ға ша быт бе ре ді. Ақын ның ал ғаш қы жас тық жыр ла ры «Сту дент 
дәп те рі» де ген ат пен жи нақ бо лып ба сы ла ды. Шы ғар ма ла ры ның не гіз гі 
та қы ры бы – ту ған жер, та би ғат, ма хаб бат, дос тық, жас тық, адам гер ші лік. 
Тұ ман бай – өлең де рін ли ри ка лық жанр да жаз ған сыр шыл ақын.

ТұманбайМолдағалиев
(1935–2011)
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1968 жы лы Абай атын да ғы Мем ле кет тік сый лық ты, 1992 жы лы Фи зу ли 
атын да ғы Ха лы қа ра лық түр кі дү ние сі ақын да ры ның сый лы ғын ием ден ген.

Қа лам гер дің өлең, поэма ла ры же ке кі тап ре тін де де, со ны мен қа тар жинақ 
түрінде де бірнеше рет жа рық кө рді. Тұ ман бай Мол да ға лиев тің ақын дық сы ры 
оның өзі не ға на тән ше бер лік пен «қи ын нан қиыс ты ра тын» сти лін де, шы найы 
адам дық қа си ет те рі не то лы се зі мін де. Сондықтан да ақын ның оқыр ма ны көп.

Т.Мол да ға лиев тің жыр жи нақ та ры ның ішін де ба ла лар ға ар нал ған өлең де-
рі нің тәр бие лік мә ні зор, ол зіл сіз иша ра мен иба лы бо лу ды ұқ ты ра ды:

Құ ра лай деп қой ып ты са ған да ат ты,
Сол есім атаң ды көп алаң дат ты.
Жү рі сің мен тұ ры сың, есі мің де,
Ұнап ба ра жа тыр-ау ма ған қат ты.

То лар еді-ау шат тық қа кө зі бір сәт,
Ба ла лық тың ай ты лар сө зін ұқ сақ.
Қой ып кет тің қо рық пай, су ға жүз дің,
Құ ра лай дай тә тең нің өзі не ұқ сап.

Қар сы алып бір қа лың ел құр мет пе нен,
Көп қа рар-ау кө зі ңе нұр кет пе ген.
Мүм кін ғы лым қуар сың сол тә тең дей,
Ба қы ты ңа же тер сің ол жет пе ген.

Бә рі мүм кін, Құ ра лай, мүм кін бә рі,
Са ғы ны шын са мал дың гүл тың да ды.
Көз ал ды ма ке ле ді се ні көр сем,
Жаз ды гүн гі да ла ның құл пыр ға ны.

Әжең ді сен ұмыт па, ба ла бақ қан,
Қо лың нан ап ау ыл ды ара лат қан.
Же рің ді сүй, Құ ра лай тә тең құ сап,
Елің ді сүй ер тең ге ба ра жат қан.

Т.Мол да ға лиев көп те ген ән дер ге өлең дер жаз ды. Мәселен, оның мұң мен 
те рең сыр ға то лы мәтіндеріне жазылған «Құс тар қай тып ба ра ды», «Әнім сен 
едің», «Ер тіс валь сі», «Ба қыт құ ша ғын да», «Ша қы ра ды көк тем», «Қаз дар 
қайт қан да», «Кү зе те міз» тәрізді ән де рі ел ара сы на ке ңі нен та рал ған.

Тұманбай–сабақтасқансезім,әрекетіқабаттасқанөміркөріністері.Оныңпоэзия
сыешкімгеұқсамайтынөзгешеәлем.Сарынынанжаңылмайтын,сағасынанасып
тасыпшықпайтын, сабырлыда саялы,жағасынамәңгі көктеморнаған дариядай
сұлудүние.

КәкімбекСалық

Зерделіой
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«Құс тар қай тып ба ра ды» өле ңін де:
Жаз өмі рін, мәз өмі рін қыс қар тып,
Ба ра жа тыр, ба ра жа тыр құс қай тып.
Зы мы рай ды ме нің ба ла ке зім дей,
Бір жалт етіп өте шық қан, өте шық қан се зім дей…

…Ал адам дар кү ліп бас тап өмі рін,
Ке те рін де жы лай да ал май, жы лай да ал май қа ла ды.., – 

деп адам өмі рі нің те рең фи ло со фия сы на үңі ле ді. 
Ақын ның «Я – сын Се ми речья», «Пер вая вс тре ча», «Но вая тет радь» ат ты жыр 

жи на қтары орыс ті лін де, сон дай-ақ т.б. көп те ген өлең де рі өз ге тіл дер де кі тап бо лып 
шық қан. Же ке ле ген шы ғар ма ла ры бас қа да әлем ел де рі нің тіл де рін де (ағыл шын, 
фран цуз, не міс, араб, гру зин, мол до ва, ук ра ин, бе ла русь т.б.) жа рық көр ген. 

Т.Молдағалиев Дж.Бай рон ның, А.С.Пуш кин нің, М.Ю.Лер мон тов тың, 
Т.Г.Шев чен ко ның, Е.Ев ту шен ко ның, Р.Ғам за тов тың, Ғ.Ғұ лам ның, Ұй ғын ның 
т.б. ту ын ды ла рын тәр жі ме ле ді.

 

Ойталқы
1. Т.Мол да ға лиев өлең де рі нің та қы ры бы қан дай?
2. Ақын сө зін жаз ған қан дай ән дер ді бі ле сің?
3. Т.Мол да ға лиев кімдердің шығармаларын қазақшаға аударған?
4. Ақын қа зақ әде бие ті не қан дай үлес қос ты?

Неліктен
1. Т.Мол да ға лиевтің не лік тен оқыр ман да ры көп?
2. Не се беп ті ақын шы ғар ма ла рын да ғы ав тор лық идея өмір шын ды ғы мен 

бай ла ныс ты деп ай та ала мыз?

Тобыңдаталдапкөр
1. «Дер бес пі кір» әді сін пай да ла на оты рып, Тұ ман бай өлең де рі нің ерек-

ше лік те рін тал дап, ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

Әрекет Ойдыжеткізу
Өзін дік пі кір
Дә лел
Өз пі кі рін ай ғақ тайт ын мы сал
Өз пі кі рі не қар сы дә лел
 Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал 
Қо ры тын ды

Тұманбайөңшеңшеңгелдіңортасынашыққанжалғызжауқазындайқазақжырал
қабыныңжаңашакөктеп,жаңашақұлпыруыныңбасысияқтыболды.

ӘбішКекілбаев

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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2. Үш топқа бөлініп, автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтасты-
рушы ретіндегі рөлін айқындаңдар.
1-топ: Постер қорғайды.
2-топ: Көрініс қояды.
3-топ: Дебат ұйымдастырады.

Дәптеріңежаз
Ақын өмі рін «Ке ңейт іл ген ті зім» әді сі (ста тис ти ка лық де рек тер, уа қыт 

же лі сі, қа ра пай ым фак ті лер жи ын ты ғы) бой ын ша жинақтап, дәп те рі ңе тү сір.

Түйінде
Т.Мол да ға лиев  ту ра лы біл ге нің ді түйіндеп, «Түр тіп алу» кес те сі не тол тыр.

V–«білемін» –«менүшін
түсініксіз»

+«менүшін
жаңаақпарат»

!«мені
таңғалдырды»

Қалайойлайсың?
Әбіш Ке кіл ба ев: «Тұ ман бай өң шең шең гел дің ор та сы на шық қан жал-

ғыз жау қа зын дай қа зақ жыр ал қа бы ның жа ңа ша көк теп, жа ңа ша құл пы-
ру ының ба сы си яқ ты бол ды», – деп не ге айт қан?

Үйдеорында
Ин тер нет тен Т.Мол да ға лиев өлең де рі не жа зыл ған ән дер ді тау ып, пре-

зен та ция жа са. Та қы ры бын өзің ой лас тыр.

Міне,қызық!

ТұманбайМолдағалиев–оқырмандардыңғанаемес,әріптестерініңдеыстық
ықыласынабөленіпөткенақын.Мәселен,ЖүрсінЕрманжаскезіндеоныңөлеңжазу
стилін,жүрістұрысын,тіптікөзілдірігінедейінұнатып,қаттыеліктегенін,көпкедейін
«тұманбайшылдықтан»арылаалмағанынестеліктеріндеайтады.

Кітап–асылқазына

Тарихи тұлғалар. Танымдықкөпшілік басылым.Мектепжасындағы оқушылар
мен көпшіліккеарналған. Құрастырушылар:ТоғысбаевБ.,СужиковаА. –Алматы:
Алматыкітап,2009.

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

ТұманбайМолдағалиев–қазақжырындағылирикалықпоэманыңхасшеберлері
ніңбірінемесебірегейі.

НесіпбекАйтұлы

Зерделіой
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«Бауырлар»өлеңі

Ат ай на лып, қа зы ғын та бар,

Ер ай на лып, елін та бар.

Ха лық ма қа лы

Тұ ман бай Мол да ға лиев тің « Бау ыр лар» өле ңі 
бү гін гі күн де гі өзек ті мә се ле лер дің бі рін қоз ғай-
ды. Ата жұрт та қы ры бына Қаб деш Жұ ма ді лов, 
Ора за қын Ас қар, Сма ғұл Елу бай си яқ ты қа лам-
герлер сан мәр те оралып, шы ғар ма ла ры на ар қау 
ет ті. Бұл шы ғар ма лар дү ниежү зі не та ры дай ша-

шы лып кет кен бар ша қа зақ ты ата ме кен ге ша қы руы мен, қа зақ тұ тас ты ғын 
на си хат тауы мен құн ды. Ал мұ ның өзі – ға сыр лар бойы ата-ба ба мыз аң са ған 
тәу ел сіз дік тің же мі сі.

Ақын тағ дыр тау қы ме ті мен ТМД, Түр кия, Иран, Қы тай, Моң ғо лия, Ауғанстан 
жә не бас қа да елдерде жүр ген қан дас та ры мыз ды ата жұ рт қа бы лай ша қы ра ды:

Ме нің же рім мы на жер – се нің же рің,
Жа ра сып тұр сол жер ге ке лу ле рің.
Осы ал қап та се нің де ма лың жа тыр,
Жай қа лып тұр ша был май егін де рің, –

деп, «ағай ын та ту бол са, ат көп» де ген ха лық қа ғи да сын ұс та на ды:
Ме нің кө лім мы на көл – се нің кө лің,
Се нің ар қаң кө ңіл ге се мір ге нім.
Жо ғал ма сын, ағай ын, жо ғал ма сын,
Же тем де ген сол көл ге се нім де рің.

Ме нің тау ым мы на тау – се нің тауың,
Ақ бас шы ңын ал ты ай жаз жу ған жау ын.
Жал ғыз рет көр сең де тір лі гің де,
Мүм кін емес сол тау ды са ғын бауың, – 

Өлеңнің үзіндісін тың
дап, ақынның мақсатына
бағабер.

CD07

ТабиғатытамылжығанҚазақстан
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деп жо ма рт тық пен елі міз дің ұлан-ғай ыр Ал тай мен Аты рау ға дей ін со зы лып 
жат қан же рін де гі әр бір кө лі, тауы мен бө ліс кі сі ке ле ді. Аталар ама на тын ес те-
рі не са ла ды:

Қи май кет кен сол су ды атала рың,
Бе тін жу ып соң ғы рет мөл ді рі не...

Әр бір қа зақ ба ла сын ер жет ке сін отау ті гіп, бө лек шы ға рып, өз ал ды на үй 
қы ла ды. Тұ ман бай да қан да сы на осы ой ды мең зей ді:

Мы на ор ман ме ні кі, сен де со ның
Аға шы нан үйіңе уық ал ғын.

Уық ша ңы рақ тың күл ді реу іші не кір гі зі ліп, ке ре ге ге бай ла на ды. Осы лай-
ша, ки із үй дің қаң қа сы пай да бо ла ды. Ағай ын дар ки ізін жа бы сып, лез де үй ді 
ті гіп бе ре қоя ды. Сон дық тан 

Қар сы алу ға дай ын тұр бау ыр ла рың,
Өз же рі ңе бә рің де кел сең кө шіп, –

дей ді.
Одан бө лек қа зір гі уа қыт та оқу мен бол сын, кә сіп пен бол сын, ше тел ге ке тіп 

жат қан жас та ры мыз ел ге орал май, бар ған жер ле рі нен қайт пай қа лып қоя тын 
жағ дай жиі ұшы ра са ды. Ақын идея сы «ше тел де жү ріп сұл тан бол ған ша, өз 
елің де ұл тан бол» де ген ма ғы на мен ас тас қан дық тан, « Бау ыр лар ға» өле ңі нің 
ма ңы зы зор. Бә рі міз бір кі сі дей жұ мыл сақ, ба ры мыз ды ба ға лап, жо ғы мыз ды 
тү ген дей тү се міз де ген идеяға саяды.



Ойталқы
1. Шетелде жүрген қандастарымызды атажұртқа қайтару үшін елімізде 

қандай шаралар ұйымдастырылды? Өз тарапыңнан не ұсынар едің?
2. Шығармадағы көтерілген  мәселелерді қазіргі өмірмен байланысты-

рып, ұлттық мүдде тұрғысынан аш.

Неліктен
1. Не се беп ті өлең « Бау ыр лар» деп атала ды?
2. Не лік тен ақын бар лық жер ді, дү ние ні бө ліп бер гі сі ке ле ді?

Тобыңдаталдапкөр
1. http://kazakhfilmstudios.kz сайтынан «Оралман» көркем фильмін 

көріп, түсірілімді талдаңдар, өлеңмен салыстырыңдар. Сапарқұл 
еш қиындыққа қарамастан не себепті Қазақстанда қалды? Ненің 
құдіреті?

Шетелдегіәрбірқандасымыз–қазақелініңбіртүйіршігі.
НұрсұлтанНазарбаев

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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2. Топқа бөлініп, «Ромбтық жіктелім» тәсілі арқылы көркемдегіш 
құ  рал   дар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, 
« Бау ыр лар ға» өле ңі нің тілін, автор стилін анықта.

3. Өлеңді Р.Ғамзатовтың «Менің Дағыстаным» толғанысымен салысты-
рып, екі шығармадағы ортақ құндылықтарға талдау жаса.

Дәптеріңежаз
Шығарманың идеясын көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан 

талдап,  әдеби эссе жаз.

Түйінде
«Қа зы на із деу» әді сі бой ын ша өлең ді «Мәң гі лік Ел» стратегия сы мен 

са бақ тас тыр. Ав тор бей не сі н шы ғар ма ның не гіз гі идея сы мен бай ла ны сты 
ай қын дап, түй ін де.

Қалайойлайсың?
Ше тел де гі қан дас та ры мыз дың бар лы ғы кө шіп кел се, еліміздегі де-

могра фия мә се ле сі ше ші ле ме?

Үйдеорында
1. «Ин фор ма ти ка» пә ні нен ал ған бі лі мің ді пай да ла нып, Қа зақ стан ды ту-

рис тер ге жарнамалайтын пре зен та ция жа са.
2. « Бау ыр лар» өле ңі нің С.Елу бай дың «Жал ған дү ние» ро ма ны мен үн дес-

ті гін анықтап, нақты дәлелдер арқылы жеткіз.

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Білгенгемаржан
Диаспора– грексөзіненшыққан,белгілібірхалықтың (этникалыққауымның)

біразбөлігініңөзелінентысөңіргеорынтебуінбілдіретінұғым.
Қазақдиаспорасы–ҚазақстанРеспубликасынаншетаймақтардатұратынқазақтар.

Қазақдиаспорасысыртқышекаралардыкесіпөтіп,әуеліҚазақстаннанҚытайға,Орталық
Азиямемлекеттеріне,АуғанстанменИранға,оданәрібүкілдүниежүзінетараған.

Қазақэнциклопедиясы

Әдебиеттеориясы

Лирикалықобраз–сыршылөлеңжырлардағыақынныңөзбейнесі,оның
ішкібітімі,нәзіксырыменсылқымсезіміненөріліпжасалғанөзгешекейіпкер.

Қазақәдебитілініңсөздігі

«Бауырлар» өлеңіндегі лирикалық кейіпкер образы қалай ашылған?
Пікіріңдіөлеңненмысалдаркелтіріп,дәлелде.

Міне,қызық!

Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін Қытайдан көшіп келген қандасымыз
«Сәйгүлік» компаниясының иесі –ШаймұратШаймарданұлы 20 жыл бойы Қытай
менҚазақстанарасындақазақтардытасымалдаған.Жолаушыларғатиімдіболуүшін
жолбойындашағынасханаларменқонақүйлерсалдырған.

Кітап–асылқазына

1. МолдағалиевТ.14томдықшығармаларжинағы.–Алматы,2004.
2. МолдағалиевТ.Ұмытпамені.–Алматы:Дәуір,2009.

Білгенгемаржан

Қолданыпкөр

1. «Креативтіойлау»әдісіменөлеңидеясын,ондағығаламдықтақырыптыәрі
қарай дамытып,шеттен көшіп келген бауырларымыздың өмірін көрсететін
фильмніңсценарийінжаз.

2. Басқа тілде туыстықты білдіретін ағзаға байланысты алынған «бауыр»
сияқтысөзбарма?Зерттеужүргіз.

Эксперименттіктапсырма
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Біздіңгуманизміміз–көргеніндеқисапжоқкәрігуманизм.Осыұзаққа
созылғантарихитағдырбарысындабіздіңбабаларымызқашандаадам
шылық,мейірім, аяушылықжағында болыпты.Дүниені әлденеше рет
алақанымызға сыйғызыппыз.Алайдабойымызда,жүрегімізде қаулаған
армененұяттың,ожданныңөртіалақанымызғасыйыптұрғансоләлсіз
тіршілікке,соләлсіздүниегеқиянатжасауғажібермепті.

ТаласбекӘсемқұлов

 ТАЛАСБЕКӘСЕМҚҰЛОВ

Жазушықайөңірдедүниегекелген?

Талас бек Әсем құ лов 1955 жы лы бұ рын 
Ал ма ты об лы сы на қа ра ған Бө рі лі тө бе ау да нын да 
ту ған. Алай да көп ұза май оны Шы ғыс Қа зақ стан 
об лы сы Ая гөз ау да ны Ай ғыз ауы лын да тұ ра тын 
Стам ба ев Жү ніс бай де ген на ға шы ата сы алып 
ке те ді. Осы дан кей ін Талас бек тің әке-ше ше сі 
де осы жер ге кө шіп кел ген. Стам ба ев Жү ніс бай 
ай мақ қа бел гі лі күй ші бол ған дық тан, үй ле рі не 
түр лі өнер адам да ры жиі ке ліп жа та тын бол ған. 
Осы лай ша, кіш кен тай Талас бек тің бой ын да 
өнер ге де ген құш тар лық өте ер те ояна ды. Ата-
сы нан, бас қа да күй ші лер ден көп те ген күй үй ре-
не ді. Мек теп қа быр ға сын да жүр ген де әде би ет, 
хи мия, ма те ма ти ка, фи зи ка пән де рі не де қа бі ле ті 
жо ға ры бо ла ды.

ТаласбекӘсемқұловқандайқызметтератқарған?

Ор та мек теп ті аяқ та ған соң әс ке ри бо ры шын өтей ді, қой ба ғу мен ай на лы-
са ды. 1976–1980 жыл да ры Ал ма ты қа ла сын да ғы Абай атын да ғы ҚазҰПУ-дың  
фи ло ло гия фа куль те тін де оқып жү ріп, Ал ма ты ха лық уни вер си те тін де жұ мыс 
іс те ген. Жо ға ры оқу ор нын бі тір ген нен кей ін Ықы лас Дү ке нұлы атын да ғы Ұлт 
ас пап тар му зейі не ғы лы ми қыз мет кер бо лып ор на ла са ды. Талас бек Әсем құ лов 
жа зу шы лы ғы нан бұ рын күй ші әрі дом бы ра жа сау шы бол ған дық тан, К.Бай-
сейіто ва атын да ғы му зы ка лық мек теп те дом бы ра ше бе рі бо лып та жұ мыс іс-
тей ді. Одан соң «Жа зу шы» бас па сын да әде би ре дак тор, Құр ман ға зы атын да ғы 
Ал ма ты мем ле кет тік кон сер ва то рия сы фольклор ка би не ті нің мең ге ру ші сі, 
«За ман Қа зақ стан» га зе тін де ре дак тор, «Жұл дыз» әде би жур на лы сын бө лі мі-
нің мең ге ру ші сі, Ұлт тық кі тап ха на ның «Рух-Ми рас» альма на хын да бас ре дак-
тор қыз мет те рін ат қа ра ды.

ТаласбекӘсемқұлов
(1955–2014)
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Қаламгердіңқандайшығармаларыбар?

Талас бек Әсем құ лов сту дент ке зі нен бас тап сце на рий жа зу мен ай на лыс-
қан. Кей ін «Көк ба лақ тың өлі мі», «Ал ма ты – Аста на», «Тұ мар па ди ша» сын-
ды сце на рий лер ді дү ние ге кел ті ре ді. Қа лам гер дің жаз ған сце на рийі бой ын ша 
ре жис сер Дос хан Жол жақ сы нов «Бір жан сал», «Құ нан бай» ат ты фильм дер ді 
тү сір ді. «Еура зия» ки но фес ти ва лін де «Құ нан бай» филь мі нің сце на рийі «Тұл-
пар» сый лы ғы мен ма ра пат тал са, «Жез тыр нақ» сце на рийі Ко рея Рес пуб ли ка сы 
жа рия ла ған сце на рий лер бәй ге сін де жүл де ге ие бол ды.

Т.Әсем құ лов кө не түр кі ми фо ло гия сын зерт те ген. Рес пуб ли ка лық бас па-
сөз де «Атайы», «Кә рі ат», «Ары лу» т.б. әң гі ме ле рі, «Шым дан» по ве сі жә не 
му зы ка нт тар дың өмі рі не ар нал ған «Тал түс», «Тәт тім бет се рі» ро ман да ры, бес 
том дық шы ғар ма лар жи на ғы, сон дай-ақ қа зақ жә не орыс ті лін де түр лі әде би ет, 
мә де ни ет та ну та қы рып та ры на ар нал ған бір қа тар ма қа ла ла ры жа рық көр ген. 

Ау дар ма са ла сы на да ат са лы сып, Қ.Рыс бе кұлы ның «Бе рік қа зы» де рек ті 
по ве сін, А.Ес ма ха нов тың «Қа зақ тың кі лем де рі» альбо мын, фран цуз жа зу-
шы сы Прос пер Ме ри ме нің «Мат тео Фаль ко не», серб жа зу шы сы Иво Анд рич тің 
«Дри на да ғы кө пір», жа пон жа зу шы сы Ко бэ Абэ нің «Жат әл пет» т.б. шы ғар ма-
ла рын қа зақ ті лі не ау дар ған.

Ке зін де «Со рос Қа зақ стан қо ры ның» жүл де сін же ңіп ал ған ав тор дың ав то-
биог ра фия лық «Тал түс» ро ма ны АҚШ-тың Ин ди ана уни вер си те ті не қа рас ты 
Three String Books бас па сын да «A Life At Noon» атауы мен ағыл шын ті лін де 
ба сы лып, ше тел оқыр ман да ры ның ыс тық ықы ла сы на ие бол ды. Оған оқыр-
ман дар дың бі рі Ти мо ти Уолш тың: «Тал түс ті» жа ңа ға на аяқ та дым. Шы ны мен, 
ке ре мет ро ман екен, ше девр (ау дар ма сы да ға жап)! Әсем құ лов Ба тыс кө бі рек 
бі ле тін дей жа зу шы екен. Мен қа те лес пе сем, Айт ма тов пен па ра-пар»,– де ген 
әлеу мет тік же лі де гі сө зі дә лел.

ТаласбекӘсемқұловкүйшілікөнергеқандайүлесқосты?

1973 жы лы Талас бек тің құ рас ты руы мен «Бай жі гіт күй ле рі» ат ты же ке 
гранд-дис кі Бү кі ло дақ тық «Ме ло дия» фир ма сы нан шық ты. Бұ дан бө лек «Мәң-
гі лік са рын» ан то ло гия сы на 14-ке жу ық, «Қа зақ тың мың күйі» ан то ло гия сы на 
30-дан ас там күйі ен ді. 2010 жы лы Па риж ден «Тәт тім бет тің мұ ра сы» CD-дис-
кі сі, ал 2015 жы лы 73 күй қам тыл ған «Тал түс» CD-ал бо мы шық қан.

Талас бек Әсем құ лов 1982 жы лы «Саз ген» ан са мб лі нің құ ра мын да 
гастроль дік са пар мен Югос ла вия ға бар ған, 2004 жы лы Фран ция да бол ған 
Әлем дік му зы ка лық мә де ни ет фес ти ва лі не қа тыс қан.

Күй ші, жа зу шы, зерт теу ші, сын шы, ки нод ра ма тург – Талас бек Әсем құ лов 
әде би ет, му зы ка, бей не леу, ки но, дәс түр лі өнер, та рих, эт ног ра фия, ми фо ло гия 
са ла ла рын да қай талан бас те рең әрі маз мұн ды ең бек тер қал дыр ған. 

Қа лам гер бі лім ал ған Ай ғыз ауы лы ның ор та мек те бін де гі му зей іші нен 
жа зу шы ға ар нал ған бұ рыш ашыл ды. Ал 1980 ту ған осы мек теп тің тү лек те рі 
үз дік оқи тын оқу шы лар ға Талас бек Әсем құ лов атын да сти пен дия та ғай ын-
да ды.
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Ойталқы
1. Талас бек Әсем құ лов тың өмір жо лы қа лай бас тал ды?
2. Жа зу шы ның қан дай шы ғар ма ла рын, ең бек те рін оқы дың?
3. Ин тер нет тен https://www.ankui.kz/kz/an/qazan-qobiz-kuyi.html сіл те-

ме сін де гі күй ді тың дап, пі кі рің ді айт . Ол күй дің қай тү рі не жа та ды?

Неліктен
1. Не лік тен Талас бек өнер ге қа бі лет ті бо лып өсе ді?
2. Не се беп ті жа зу шы ны қа зақ әде бие ті мен мә де ние ті не өз жо лы мен, өз 

жа ңа лы ғы мен кел ген дей міз?
3. Талас бек Әсем құ лов: «Құ нан бай – боль ше вик тік идеоло гия дан жа па 

шек кен тұл ға», – деп айт қан. Неге?

Тобыңдаталдапкөр
1. «Дер бес пі кір ай ту» әді сі бой ын ша Талас бек Әсем құ лов тың шы ғар ма-

шы лы ғын тал дап, ой ла рың ды ор та ға са лың дар.
1) Өзін дік пі кір (ой, идея).
2) Дә лел.
3) Өз пі кі рін ай ғақ тай тын мы сал.
4) Өз пі кі рі не қар сы дә лел.
5) Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал.
6) Қо ры тын ды.

2. «Ой лан, бі рік, бө ліс!» әді сі ар қы лы ав тор ту ра лы түй ген ой ла рың ды 
жа зың дар (Ой лан). Одан кей ін өз идеяла рың ды топ та ғы сы нып тас та-
рың мен бі рік ті рің дер (Бі рік) жә не со ңын да бү кіл сы нып пен идеяла-
рың ды бө лі сің дер (Бө ліс).

Дәптеріңежаз
Жа зу шы ның өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғын қам титын ті рек сыз ба құ-

рас тыр.

Түйінде
«Борт жур на лы» әді сі мен кес те ні тол тыр.

Берілгентақырып
бойыншамағаннебелгілі?

Қаламгертуралы
қандайжаңалықбілдім?

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде
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Қалайойлайсың?
Жа зу шы қа зір қан дай та қы рып тар ға шы ғар ма жа зуы мүм кін еді?

Үйдеорында
Сын шы Әлия Бө пе жа но ва ның: «Талас бек Әсем құ лов – ХХІ ға сыр-

дың ба сын да ғы қа зақ әде бие ті нің ерек ше көш бас шы сы», – де ген сө зі не 
қаламгер шығармаларынан дә лел із де.

Білгенгемаржан
Адам–жолдан тайған періште. Кейбір діни әфсаналарда осылай айтылады.

ЭдембағындажүргенАдамАтаменХауаАнаныңжергеқалайқуылғанынелдіңбәрі
біледі.СолАдамАтаменХауатанымменбілімненшошыпкетіп,қақпасынақайтып
келгендеқолдарындаотсемсерлерібарперіштелержолдарынкескестептұрыпты.
СебебіАдамұжмақтанкетіп,есеюікерек.Ұжмақсияқтыжылыұянықимай,алшын
дығында,еркіндіктенқорқыпқайтыпкелгенАдамғаперіштелерде,Жаратқаниенің
өзідеқарсы.

ТаласбекӘсемқұлов

2010 жылы қазақ мәдениеті, музыкасы және мифологиясы туралы мәлімет
беретінotukenсайтыашылды.МұндаСерікболҚондыбай,ЗираНаурызбаеважәне
Таласбек Әсемқұлов шығармалары, кітаптары, ғылымитанымдық мақалалары,
зерттеулері топтастырылған. Осы және өзге де авторлардың еңбектерімен http://
otuken.kz/сайтынантанысуғаболады.

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Өнердімұраттұтаотырып,барболмысын,бүкілсаналығұмырыншынмәнісін
деұлтынақалтқысызқызмететугеарнапөткентұлғаларсанаулы.Солсанаулы
лардыңбірі–ТаласбекӘсемқұлов.Өнердіөзініңдаражолыетіптаңдағантұлға.
Жазушы, сыншы, аудармашы, кинодраматург, мәдениеттанушы, өнертанушы,
үлкенмектепкөргенкүйшідомбырашы,ұлттықөнердіңтамыршысы,ойшыл,бі
лімдар.

ӘлияБөпежанова

Зерделіой

Білгенгемаржан

Күйөнері–әбденжетілгенсананың,руханитілектіңжолы.
ТаласбекӘсемқұлов

Зерделіой
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Міне,қызық!

Таласбек Әсемқұловтың нағашы атасыЖүнісбай Стамбаев дәулескер (ше
бер)күйшіболған.Олөзінеізбасаршәкірттіұзақіздеп,таппайқиналғанекен.Бір
күні оған жиенінің шәкірт болатыны туралы аян береді. Ж.Стамбаев Таласбекті
туа салысыменбауырынабасып, тәрбиелепөсіреді. Таласбек нағашыатасынан
теккүйтартудығанаемес,домбыражасаудыдаүйреніп,кейінАхметжан,Төлтай
сындышеберлерденөнеріншыңдайтүседі.ОныңжасағандомбырасыМәдениет
Ешекеев,СыматайҮмбетбаев,ӘділетМусин,ЖәнібекКәрменовтәріздіөнерсаң
лақтарынабұйырыпты.

Кітап–асылқазына

1. ӘсемқұловТ.Ертекелгенкүз.–Алматы:Жалын,1988.
2. ӘсемқұловТ.Талтүс.Роман.–Алматы,2003.

Бекторыныңқазынасы

Адам ға бос тан дық ты еш кім де бе ре 

ал май ды, егер де бос тан дық оның 

өзін де, іш кі дү ние сін де бол ма са. 

Талас бек Әсем құ лов

Әңгіменесебепті«Бекторыныңқазынасы»аталған?

Талас бек Әсем құ лов тың «Бек то ры ның қа зы на сы» әң гі ме ме тап ро за лық 
си пат та жа зыл ған. Се бе бі мұн да ғы үш түр лі бей не де жә не үш түр лі ме кен шақ-
та (хро но топ) су рет те ле тін бас кей іп кер – бір ға на адам. Шы ғар ма бас кей іп-
кер дің «Ба ла ке зін де ең жақ сы кө ріп тың дай тын ер те гі сі «Ер Төс тік» еді» деп 

МеніңарманымТаласбекӘсемқұловпенсұхбаттасу,сұхбаталуеді.Ендіоларман
күйіншеқалабереді.Таласбектіңмақалаларынәрқазақоқукерек,мектепоқулығы
напәнретіндеенгізілукерекдепойлаймын.Себебіоныңшығармалары–қазақбол
мысынақойылатынантивирус.Таласбектіңсынимақалаларыменпрозасыноқып
өскенбаланыңсанасынболашақтаешқандайтерісағымдағыдінде,жаһандықда
муөркениетідежаулайалмайды!
Меніңше, ТаласбекӘсемқұлов сынындай сынишығармалар қазақ әдебиетінде

бұрынжазылмаған.СондықтанменқазақсынынТаласбекӘсемқұловқадейінжәне
оданкейіндепқарастырамын.

ТұрсынбекБашар

Зерделіой
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бас та луы жай дан-жай емес. Оның тү сі не Ер на зар ды құ дық тың жа нын да ұс тап 
алып азап қа сал ған Бек то ры ның кі руі, әже сі нің: «Ол жын-пе рі ғой, ой ла ма, 
Құ дай Бек то ры ны кез дес тір ген нен сақ та сын», – де ген жол дар дан-ақ шы ғар ма 
оқыр ман ды бір ден қы зық ты ра ды. Бұл жер де гі Бек то ры ның қа зы на сы – сан 
мың да ған адам ды аз ғы рып, жү рек те рін сау да ға са лып, қи сап сыз бай лық қа 
айыр бас тауы.

Әңгімесюжетінеденбасталады?

Шы ғар ма сю же ті нің да муы тәу ел сіз дік ал ған жыл дар да ғы ха лық тың тір-
ші лік ету қа мы нан бас тала ды. Әке-ше ше ден ер те ай ыры лып, ата сы мен әже-
сі нің қо лын да өс кен Қай ыр бол ды де ген ат пен та ныл ған кей іп кер әс кер ге ба рып 
кел ген нен кей ін қа ла дан пә тер жал дап, рес то ран да даяшы бо лып ең бек етіп 
жү ре ді. Азын-ау лақ ақ ша сын үнем деп, ау ыл да ғы ата сы мен әже сі не де кө мек-
те сіп оты ра ды. 

Бір кү ні рес то ран да қым бат кок тейль ішіп, есеп ай ыры су ға ақ ша сы жет-
пей тұр ған үш қыз ды аяп, өз қал та сы нан олар дың ақы сын тө леп жі бе ре ді. 
Бұ рын нан ке ліп жү ре тін жү зі та ныс «Бек то ры мын» деп та ныс қан сұ лу қыз 
есе сі не гау хар ор на тыл ған ау ыр ал тын жү зік ті жі гіт тің ала қа ны на қо яр-
да-қой май са лып ке те ді. Ара да екі ай уа қыт өте ді. Қыз дан үміт үз ген жі гіт 
лом бард та са рап шы бо лып іс тейт ін Сәр сен де ген до сы на жү зік ті көр се те ді. Ол 
әлем дік қа та лог тан жү зік ті тек сер те ді. Осы са ла ның ар найы ма ма ны Арис тарх 
Ни ка но ро вич са қи на ны өте жо ға ры ба ға лап, Қай ыр бол ды ға жүз жи ыр ма бес 
мың дол лар са нап бе ре ді. Ол бұл ақ ша ға ес кі леу үй ден үш бөл ме лі пә тер са тып 
ала ды. Ара да төрт ай өт кен соң Бек то ры рес то ран ға та ғы ке ле ді. Қа йыр бол ды 
та ғы да оның жет пей қал ған ақ ша сын тө лей ді. Қай ыр бол ды өз әре ке ті ту ра лы 
еш те ңе айт па са да, Бек то ры оның не іс теп, не қой ға ны ның бә рін бі ле тін боп 
шы ға ды. Одан сес ке не бас та ған жі гіт Бек то ры ның айт қа ны на амал сыз кө ніп, 
қыз тұ ра тын зәу лім са рай ға ба ра ды. Бұл сәт ті жа зу шы: «Ақ, қа ра, са ры, 
қы зыл мәр мәр дің гек тер, әр бұ рыш та зү бәр жат тан қа шап жа са ған алып 
ва за лар, тө бе ден сал бы рап тұр ған ал тын люст ра лар. Ат шап ты рым зал да кем 
де ген де жүз адам сия тын үс тел. Ақ дас тар қан ның үс ті қи са бы жоқ та мақ тың, 
ша рап тың түр ле рі… Қай ыр бол ды ның кө зі бұл ды рап кет ті», – деп су рет тей ді.

«Иә, иә, сол бая ғы пе рі нің қы зы Бек то ры мын, – де ген қыз, адам ның ой ын 
оқи тын әде ті мен, – әжең талай ай тып бер ген «Ер Төс тік», – де ген де оқыр ман 
ме кен шақ тың мүл де өз гер ге нін нақ ты се зі не ді. Мұн да әл де бір сұй ық қа 
са лын ған рес то ран ның бас ты ғы ның жү ре гін, өзі та ни тын бір не ше ке ден офи-
це рі нің, по ли ция қыз мет кер ле рі нің, жұ мыс ба бы мен ал да ры на бар ған та ғы да 
талай-талай үл кен ше неунік тер дің жү рек те рін кө ріп, «олар дың адам ға де ген 
аяу сыз ды ғы ның, зор лық-зом бы лық та ры ның сы рын» тү сі ніп, «адам дар дың 
бір-бі рі не не ге қия нат жа сай ты нын» ұға ды. Әл ми сақ тан бе рі жи нал ған адам 
жү ре гі не сан жет пей ді. Қай ыр бол ды ой ла на ке ле: «Жәр де мің ді кү те-кү те 
шар ша ған же тім қо зы, өз не сі бем ді та ту ға кет тім», – деп, өз жү ре гін мәр мәр 
жү рек ке ау ыс ты ру ға ке лі сім бе ре ді.



120

Осы лай ша, Бек то ры ның үм бе ті не ай нал ған 
Қай ыр бол ды қа зір гі за ман ға қай та орал ған нан 
кей ін ие лі гі не өт кен рес то ран ды мі се тұт пай, 
«Мер ку рий» ха лық   а ра лық қар жы жүй есі нің 
де по зит те рін, швей цар бан кі сі нің де по зит те рін 
су дай ша ша ды. Аз жыл дың ішін де ше тел дік 
са пар мен бар ма ған же рі, бас па ған тауы қал-

май ды. Рес то ран ның ди рек то ры етіп та ғай ын да ған Сәр сен до сы ның ақы-
лы мен не сие бе ре тін банк тің ал пау ыт ие сі не ай на ла ды. Кре дит тің ке сі рі нен 
үй-күйі нен ай ры лып, қа ры зын өтей ал май, жы лап-еңі реп кел ген дер дің 
еш қай сы на қай ырым ды лық жа са май ды. Тіп ті өзі нің ата сы мен әже сін де 
ұмы тып ке те ді. 

Осын дай жа пан ды жал па ғы нан кеш кен се  гіз жыл өте шы ға ды. Бір кү ні 
кез де су ге ке ле жат   қан да Қай ыр бол ды ның кө лі гі ой да-жоқ та бұр қақ тың та са-
сы нан жү гі ріп шық қан қо лын да ше ле гі бар бір ба ла ны қа ғып ке те ді. Ма ши на 
жу ып кү нін кө ріп жүр ген ба ла ның бе ті не үңіл ген Қай ыр бол ды оның өзі нен 
ай ны май тын ды ғын кө ріп, ай ғай лап жі бе ре жаз дай ды. Бұл жайт тан соң оқи ға 
же лі сі күрт өз ге ре ді.

Осы ар қы лы жа зу шы оны өт кен шақ қа қай та орал та ды. 1-сы нып та оқып 
жүр ген уа қы тын да жол дың ше тін де тұр ған Қай ыр бол ды ны ма ши на қа ғып 
ке те ді. Реа ни ма ция дан мү ге дек бо лып шық қан Қай ыр бол ды жүр гі зу ші нің 
кі нә сін дә лел дей ал май ды, се бе бі ау ыл ара сын да ғы сот қа на бол ды. Жүр гі зу ші 
еш те ңе ні мой ын да май, сы ты лып кет кен еді…

Мәтінді тыңдап, «Бай
бауырынтанымас»деген
тақырыптаэссежаз.

CD08
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Қай ыр бол ды Тұз ды бас тау ауы лы нан қа ла ға қа ты нап, ма ши на жу ып күн 
кө ре тін ба ла ның аман- сау қа лу ына бар кү шін са ла ды. Ке зін де банк тен ал ған 
кре ди тін жа ба ал май, үйі мен бар бай лы ғы нан ай ыры лып, қай тыс боп кет кен 
әке сі нің жи ған-тер ге нін тү гел қай тар та ды. Шұ ғыл түр де жа сал ған ме ди ци-
на лық кө мек тен кей ін ба ла да аман қа ла ды. 

Ен ді Қай ыр бол ды Бек то ры тұр ған жер ге қай та ке ліп, са нау лы адам дар 
қа та рын да өз жү ре гін қай та рып ала ды. Есік ал ды на шық қан да Қай ыр бол-
ды ның қым бат ма ши на сы жоқ, үс тін де бая ғы ес кі киі мі бо ла ды. «Ол кей ін әже-
сі мен ке шу ай ты сып та бы са ды, ата сы ның төрт жыл бұ рын дү ние ден қайт қа нын 
ес тіп қай ғы ра ды, ақы рын да өзі сүй ген қыз ға жү ре гі дауа лап, асық тық сө зін де 
ай та ды. Бі рақ бұ ның бә рі кей ін бо ла ды. Ал қа зір ол Ал ма ты ға, өзі нің Ал ма ты-
сы на асы ғып ба ра жа тыр еді» деп аяқ тай ды жа зу шы Қай ыр бол ды оқи ға сын.

Сю жет тің бай ла ны сы ен ді Қай ыр бол ды дан бас қа адам ға ауы са ды. 
Ол – қа зақ те ле ди да рын да қа тар да ғы те ле жур на лист-ре дак тор бо лып қыз мет 
іс тейт ін Са ғын дық Ті ле шев. Жо ға ры да ғы оқи ға ның бә рі Са ғын дық тың тү сі еді. 
«Бас қа адам бол ға ны на, Қай ыр бол ды де ген адам бо лып өмір кеш ке ні не зә ре дей 
кү мә ні жоқ» ол ор ны нан тұ ра са лы сы мен, өзі тү сін де қыз мет ат қар ған рес то-
ран ға ке ле ді. Мұн да өзін то сып тұр ған Бек то ры мен кез де се ді.  Одан не ге бас қа 
адам бо лып өмір сүр ге нін сұ ра ған да Бек то ры бы лай деп жау ап бе ре ді: «Дү ние 
бар ған сай ын қи ын дап, адам дар дың бір-бі рі не де ген кө ңі лі бар ған сай ын суып 
ба ра ды. Қа зақ тан пей іл кет ті. Бұ рын жақ сы лы ғы асып-тө гіл ген, тө ңі рек те гі 
жұрт тың бә рі не па на бо лып, ша ра па ты жет кен қа зақ, ен ді өзі не қай ырым 
қы ла ал май отыр. Сен Қай ыр бол ды ның тағ ды рын кеш тің. Қай ыр бол ды бо лып, 
ке дей ші лік тің қор лы ғын да, бай лық тың игі лі гін де көр дің. Асып-тас қан 
мей ма на ның не ге апа рып со ға ты ны на да кө зің жет ті. Сен өзің мүл дем та ны-
май тын адам ның тағ ды ры на те лін дің. Бөг де нің тағ ды рын өз тағ ды рың дай 
кеш кен дік тен, сен сол Қай ыр бол ды ны ен ді өзің дей кө ре сің. Ұр пақ ен ді гі жер де 
бір-бі рі не осын дай ба  уыр мал бол ма са, өмір сү ру қи ын бо ла ды». Осы ны ай тып, 
пе рі нің қы зы қош та сып кет ке ні мен, жа зу шы оның ешуа қыт та өмір ден жо ғал-
май ты нын сез ді ре ді. Тек адам дар өз жү ре гін та за сақ тай бі луі ке рек де ген ой ды 
мең зей ді.

Сю жет тің ша рық тау ше гі Са ғын дық тың Қай ыр бол ды На маз бе ков де ген 
даяшы ны із деп, та ба ал мауы мен түй ін де ле ді. Тіп ті он дай адам рес то ран да тір-
кел ме ген де бо лып шы ға ды. Бұ ған Са ғын дық қуа нып: «Сен пе рі емес сің – пе ріш-
те сің!.. Жа са, Бек то ры!» – дей ді.

Бұл сөз дің ма ғы на сын жа зу шы бы лай ша көр се те ді: «Мен за ма ным да 
ке дей лік ті де, бай лық ты да көр дім. Ба сы ма не лер ке ліп, не лер кет пе ді. Ке дей 
едім. Ке дей бол сам да кө ңі лім мен бай едім. Бай бол дым, бай бол сам да – ке дей 
бол дым. Ақ ша сы көп қай ыр шы бол дым. Тас тан са рай сал дыр дым, ал тын ды 
уыс тап шаш тым. Бі рақ кеу дем де гі жү ре гім тас еді. Мі не, мен қа зір еш кім нен 
ар тық та емес пін, кем де емес пін. Тір ші лі гім бір ба сы ма же те ді. Есе сі не кеу-
дем де ті рі жү ре гім бар. Кө ңі лім де адам дар ға де ген құр мет пен ықы лас-пей іл 
бар… Са ғын дық қа ла мын қой ып, үс тел ден ше гі нің кі реп отыр ды да те ре зе ге 
қа ра ды. Қа лың бақ тың ар жа ғы нан Ал ма ты ның ға жай ып та ңы атып ке ле 
жа тыр еді». Әң гі ме осы мен аяқ тала ды. 

Түй ін деп айт қан да, ав тор үш түр лі уа қыт пен ке ңіс тік ті көр се те оты рып, 
қа зір гі қо ғам да ғы өмір шын ды ғын ашып бе ре ді. Бі рін ші сі – Қай ыр бол ды ның 
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ба сы нан кеш кен оқи ға ла ры, екін ші сі – Са ғын дық тың пе рі нің қы зы Бек то ры мен 
кез де суі, үшін ші сі – әң гі ме кей іп ке рі жә не әң гі ме ішін де гі ав тор. Т.Әсем құ лов 
шы ғар ма сын да си му ля кр ді екі рет қол дан ған. Бі рін ші сі – Бек то ры мен Қай ыр-
бол ды оқи ға сы, екін ші сі – Бек то ры мен Са ғын дық оқи ға сы. Бұл екі оқи ға да 
шы найы өмір де бол ма ған. Бі рақ жа зу шы осы тә сіл ді қол да ну ар қы лы бү гін гі 
за ман аху алы на орай адам са на сы ның сан түр лі құ бы лу ын ашып бе ре ді. 

Абай ата мыз дың Он же тін ші қа ра сө зін де қай рат, ақыл, жү рек үшеуі өнер-
ле рін ай ты сып, бір-бі рі мен тала са ке ліп, ғы лым ға жү гі не ді. Сон да Ғы лым: 
«Осы үшеуің бір кі сі де ме нің айт қа ным дай та был саң дар, та ба ны ның то пы ра ғы 
көз ге сүр тер лік қа си ет ті адам сол. Үшеуің ала бол саң, мен жү рек ті жақ та дым. 
Құ дай шы лық сон да, қал пың ды та за сақ та, Құ дай та ға ла қал пы ңа әр дай ым 
қа рай ды деп кі тап тың айт қа ны осы», – деп ті.

Мі не, Т.Әсем құ лов тың да не гіз гі айт пақ ойы – кез кел ген жағ дай да адам дық 
бол мыс ты жо ға лт пау, жү рек ті та за ұс тау, қай ырым ды бо лу, тө зім ді бо лу, са быр 
сақ тау, сон да ға на уай ым сыз-қай ғы сыз өмір сү ре сің.

Ойталқы
1. Шы ғар ма да ғы кей іп кер лер дің ерек ше лі гі не де? Ав тор дың по зи ция сы-

мен ке лі се сің бе?
2. Әң гі ме атау ын бас қа ша қа лай өз гер тер едің? Се нің пі кі рің қан дай?
3. «Ер төс тік» ер те гі сін де гі Бек то ры кім еді? 

Неліктен
1. «Бек то ры ның қа зы на сы» әң гі ме сі не ге кө ле мі ша ғын бол ға ны мен, 

күр де лі шы ғар ма бо лып есеп те ле ді? 
2. Жа зу шы не се беп ті бас кей іп кер ді үш түр лі бей не де су рет те ген?
3. Не лік тен шы ғар ма да ғы ав тор лық идея өмір шын ды ғы мен бай ла ныс ты 

деп ай та мыз? Қа за қы ұғым да не ме ресі мен ата-әже сінің арасындағы 
байланыс қандай қасиеттер арқылы көрінеді? Немере туралы мақал-
мәтелдерді қолдана отырып, дәлелде.

ТаласбекӘсемқұлов–қазақкүйөнерінеөлшеусізүлесқосқантаңғажайыптұлға.
Оныңәрбіркүйдіңшығутарихыменаңыздарынжетікбілетіндігіәрішеберорындау
шылығыменіүнемітәнтіетушіеді.Алдомбыраныңтүрлеріментаралуы,домбыра
құлағынбұраутәсілдеріменқағыстары,солқолдыңішекбасудағытербелісі,тиектің
орны,аспаптыңәрбірұсақбөлігініңтіптіәрбірперненіңұмытылыпкеткенатаула
рынжетікбілетіндігітаңғалдыратын.ТүркісазжүйесініңЕуропалықмузыкантүшін
мүлдемқұпияекендігінШығысмузыкасыныңөлшемдеріарқылығылымитұрғыда
дәлелдеп те берген болатын. Қазақтың байырғымәдениеті мен көнемузыкалық
терминологиясынөтежетікбілетінмұндайадамдыменқайтыпкездестірмедім.

СекенТұрысбек

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?
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4. Жү рек адам ағ за сын да қан дай қыз мет ат қа ра ды? Ав тор дың жү рек ті 
бас ты идея ре тін де алу се бе бі не де?

5. Қа лам гер си му ля кр ді не үшін қол дан ған?

Тобыңдаталдапкөр
1. Шы ғар ма да кө те ріл ген мә се ле лер ді қа зір гі өмір мен бай ла ныс ты рып, 

ұлт тық мүд де тұр ғы сы нан ашу үшін «Топ тық тер геу» әді сі бой ын ша 
топ тар ға бө лі ніп, жұ мыс іс тең дер.

 «Ба ян дап бе ру ші лер» то бы – әң гі ме нің маз мұ нын ба ян дай ды.
 «Зерт теу ші лер» то бы – әң гі ме де гі не гіз гі ой ды зерт тей ді.
 «Сұ рақ құ рас ты ру шы лар» то бы – кей іп кер лер дің об раз дық тұл ға сын 

аша тын сұ рақ тар дай ын дай ды.
 «Жа зу шы лар» то бы – «Ата-ба ба дәс тү рі» та қы ры бы на ша ғын эс се жа за ды.
 «Дә не кер ші лер» то бы – әң гі ме де ай тыл ған кі сі мі не зін бү гін гі күн мен 

бай ла ныс ты ра ды.
2. Шы ғар ма ның сю жет тік-ком по зи ция лық құ ры лы сын тал дау ар қы лы 

кө те ріл ген ға лам дық мә се ле лер ді анық таң дар. 
3. Шы ғар ма ком по зи ция сы ның жанр лық ерек ше лік те рін анықтап, уа-

қыт пен ке ңіс тік тұр ғы сы нан тал даң дар, ав тор дың ме кен шақ ты қол-
да ну тә сі лін ай қын даң дар. 

4. Әң гі ме идея сы мен көр кем де гіш құ рал дар дың бай ла ны сын тал дай оты-
рып, шы ғар ма ның ті лі ту ра лы «FILA» кес те сін тол ты рың дар.  

 F / Де рек/ – шы ғар ма ті лінің ерекшелігін көр се те тін де рек тер; 
 I / Пі кір/ – шы ғар ма да ғы ме та фо ра лар ту ра лы өз де рің нің ой-пі кір ле рің; 
 L / Сұ рақ/ – жазушының ше бер лі гін аша тын сұ рақ тар; 
 A / Іс-әре кет/ – жазушының әңгімеде қол дан ған тә сі лі.

Дәптеріңежаз
1. «Жү рек» сө зі нің жал пы әр түр лі си пат та қол да ны лу ын қа рас ты рып, 

мы сал да р арқылы тү сін ді ріп жаз. 
 Абай атамыз:
  Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста.
  Сонда толық боласың елден бөлек, – деген екен. Ақын «Он жетінші 

қарасөзінде» де жүректің атқаратын гуманистік қызметін толықтыра 
түседі. Шығыс шайырлары Руми, Низами, Жәми т.б. шығармаларында 
да жүректі бірінші орынға қойған екен. Не себепті? Өз пікіріңді бүгінгі 
тақырыппен байланыстыра отырып, тұжырымдап жаз.

2. Әң гі ме де гі кей іп кер лер жүй есін жи нақ тап, өмір шын ды ғын көр се те 
оты рып, ту ра жә не жа на ма мі нез деу лер ді жік теп жаз.

Кейіпкер Турамінездеу Жанамамінездеу

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз
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Түйінде
1. Әң гі ме нің маз мұ ны бой ын ша бе ріл ген кес те ні тол тыр.

Әңгімеденқандайәлеуметтік
қоғамдықмәселелербайқадым?

Онықайүзінділермен
дәлелдейаламын?

2. «Зер де» тә сі лі бой ын ша ав тор бей не сін шы ғар ма ның не гіз гі идея сы мен 
бай ла ныс ты түй ін деп, кес те ге тол тыр.

Білім Тақырыпбойыншаалғанақпараттарым
Эмо ция Ме нің кө ңіл күйім

Ба ға Ав тор дың шы ғар ма шы лы ғы на бер ген ба ғам 

 Сын Ав тор шы ғар ма ла ры ның мен үшін ма ңы зы

Идея Оқыр ман ре тін де ав тор шы ғар ма ла рын на си хат тау ға 
ұсы на тын идеям

Қалайойлайсың?
1. Жа зу шы бас кей іп кер есім де рін «Қай ыр бол ды», «Са ғын дық» деп 

алуы  ның нен дей се бе бі бо луы мүм кін? Бол жам жа са.
2. Ав тор не се беп ті Бек то ры ны әң гі ме нің со ңын да пе рі емес, пе ріш те 

ретінде көрсеткен? Бек то ры бей не сі жал пы не нің сим во лы? 
3. Бек то ры мен кез де су мінез-құлқыңдағы қандай жағымсыз әрекет тер ді 

жоюға көмектесер еді?

Үйдеорында

1. Қо сым ша де рек көз дер ден қа зақ әде бие ті мен жал пы түр кі әде бие-
тін де гі ор тақ ба ғыт, әде би ағым, жал пыа дам зат тық құн ды лық тар ды 
анық та.

2. Әң гі ме нің жа ңа шыл ды ғын ға лам дық та қы рып тар мен бай ла ныс ты ра 
оты рып, сы ни тұр ғы дан ба ға бе ріп, пі кі рің ді дә лел деу мақ са тын да 
шы ғар ма ның идея сын көр кем дік-эс те ти ка лық құн ды лық тұр ғы сы нан 
тал дап, әде би эс се жаз.  

Білгенгемаржан
Түскөру–қиялпроцесініңұйқыкезіндегіенжарбейнесі.Түскөрудіфизиоло

гиялықтұрғыдатүсіндіргенакадемикИ.П.Павловтыңпікірібойыншаұйқыкезіндеми
жасушаларының қызметі толық тежелмейді, кейбір бөлімдері ояу қалпындағыдай
жұмысістейбереді.Миқыртысыныңосындайбөліктерін«күзетшіпункт»депатай
ды. Күзетші пункттерде адам бұрынғы көрген, естіген, дәмін татқан нәрселердің
бейнелері (бейнеліойдың ісінбасқаратыноңжақмисыңарында)қайта«тіріледі».

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Түстеақылғасыймайтынбейнелердің туындауынмидағысигналжүйелерініңара
сындағыбайланыстыңәлсіреп,біріншісигналжүйесініңіскеқосылып,екіншісөздік
сигналдардыңтолықтежелуіментүсіндіріледі.Түстеөңіндеалғанәсерлердіңболып
көрмегенқиысуларыретіндетүсіндіргенИ.М.Сеченовтүскөругеадамояукезіндегі
басынан кешкеноқиғалардыңесепсіз көпфактілері себепболадыдепбілді.Оған
адамныңденемүшелеріндегіжайсыздықтыдажатқызуғаболады.Түскөрудізерттеу
бейсаналылықты танудыңжолы, адамныңжанжүйесін түсінугеықпалетеді деген
психоаналитиктер түс көруді физиологиялық, соматикалық емес, психологиялық
құбылысдепсанады.

АустрияғалымыЗ.Фрейдтүскөрудіңайқынмазмұныменқатартылсымастары
да бар, сондықтан түс адамның бейсаналық деңгейіндегі ойларының символдық
бейнесідепбілді.ОныңізбасарыК.Г.Юнгтүскөруадамсанасынантыс,оныңрухани
дүниесіндегі санаменбейсаналықтыңарасынбайланыстыратын,болашақтыбол
жайтынқұбылысдепсанады.

Адамның психикалық өмірі бейсаналықтың тереңінен тамыр алады, санамыз
болса,жанныңорасан зорбейсаналықәлемініңаз ғанабөлігінбейнелейді.Түсте
санаұлғайып,кеңістіктікуақыттықшектержойылады,адамөзінбасқауақытта,кеңіс
тікте,әлемде,мүлдембасқакүйдесезінеалады.

Қазақдәстүрліқоғамындадатүскөругебейжайқарамағанын,мәнберіп,мағы
насынжорығанынауызәдебиетімұраларынан,ырымдарменжоралғыларданкөруге
болады.Түс көруадамныңырқынан тысболғандықтан,оныкөрудіңмағынасынан
гөрітүстіжоруғакөбіреккөңілбөлген.«Түс–балқығанқорғасын»деп,оныәрдайым
жақсылыққажорысаң,жақсыниетқабылболып,жақсылыққаайналады,жамандыққа
жорысаң,жамандыққаайналуымүмкіндегенұғымбар.

«Қазақстан»:Ұлттықэнциклопедия

Шығармашылықтапсырма

Америкалық жазушы Герман Мелвиллдің «Моби Дик немесе ақ кит» шығар
масынhttps://kitap.kzсайтынаноқып,«Бекторыныңқазынасы»әңгімесіменсалыс
тыраталдап,екітуындығааннотацияжаз.

Әдебиеттеориясы

Хронотоп – мекеншақ (Б.Майтанов) – уақыт пен кеңістік белгіле
рініңнақтылыбірбүтінніңтабиғатыналайықбірліктекөрінуі.Мұндауақыт
қоюланып, тығыздалады, сығылысады. Сөйтіп, көркемдігімен көзге түсе
тіндейдәрежегежетеді,алкеңістікболса,шоғырланады,тарихтың,сюжеттің,
уақыттыңқозғалысынабағындырылады.Уақыттаңбасыкеңістіктебелгіленіп
көрінеді.Алкеңістікуақытарқылытанылып,өлшенеді.Көркемхронотопқат
парлардың осылай қиысып, белгілердің осылай қосылып, тұтастануымен
сипатталады(М.Бахтин).

Симулякр (simulacrum, simulo – бейнелену, көріну – өтірік ісәрекет
жасау)–әдебиеттеұқсастығынанайырылған,яғниөзініңбұрынғыбетбей
несіненбасқашасипатталғанобраз.
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1. Мекеншақкезкелгеншығармадакездесуімүмкінбе?Ойыңдымысал
дармендәлелде.

2. Симулякрдіңсанағатигізгізетінәсерінталқылап,пікірталасұйымдасты
рыңдар.

Міне,қызық!

ТаласбекӘсемқұлов–СанктПетербургтегіСалтыковЩедринатындағымемле
кеттіккітапхананыңқұпияқолжазбаларбөлімінекіреалған(Л.Н.Гумилевтіңкөмегімен)
жандардыңбірі.Кітапханағакезкелгенгерұқсатетілмейтіндігіөзалдына,бұлжерде
ақпараттысуреткетүсіругеде,түртіпжазыпалуғадақатаңтыйымсалынған.Қаламгер
құндымәліметтердікөкірегінетүйіпшығып,көптегенеңбектерінеарқауеткен.

Кітап–асылқазына

1. ӘсемқұловТ.Бекторыныңқазынасы//Жұлдыз.–2011.
2. АндричИ.Дринадағыкөпір(ауд.Т.Әсемқұлов.)–Астана:Аударма,2004.
3. ӘсемқұловТ.Шығармалары.Т.14.–Алматы:Қазақэнциклопедиясы,2016.

Қолданыпкөр

Автордыңидеясынаеліктеп,ауызәдебиетіненбіркейіпкердітаңдапалып,
оныңқазіргіөмірменбетпебеткездесуінсуреттеп,шағынәңгімежаз.

Эксперименттіктапсырма
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Боксменіжердежатыпқалмауға,бұқатәріздіүстіүстінетез,аяусыз
шабуылжасауғаүйретті.

ЭрнестХемингуэй

ЭРНЕСТМИЛЛЕРХЕМИНГУЭЙ

Эр нест Мил лер Хе мин гуэй (Ernest Miller 
Hemingway) 1899 жы лы 21 шіл де кү ні АҚШ-тың 
Ил ли нойс шта ты Чи ка го ма ңын да ғы Оук-Парк 
қа ла шы ғын да дү ние ге кел ген.

Эр нест Хе мин гуэй дің әке сі дә рі гер, ана сы опе-
ра ән ші сі, зия лы қау ым ға сый лы, бі лім ді бол ған. 
Кон церт тер де жиі-жиі ән са латын ана сы Эрнест -
тің де му зы кант бол ға нын талап ет кен екен. Ал 
оған вио лон чель тар ту мүл де ұна ма ған. Әке сі оны 
төрт жа сы нан бас тап, ба лық ау лау ға, аң шы лық қа 
өзі мен бір ге алып жү ре ді. Ол 12-ге тол ған да ата сы 
оған мыл тық сый лай ды. Со дан бас тап, ол аң шы-
лық қа қат ты құ мар бо ла ды.

1913–1917 жыл да ры жас Хэ мин гуэй дің бос 
уа қы ты бол ма ды, ор та мек теп те оқып, бокс, же ңіл 
ат ле ти ка, су по ло сы жә не фут бол си яқ ты спорт 

түр ле рі мен де ай на лы са ды. Ағыл шын ті лі нен үз-
дік оқу шы ның бі рі бола ды, сон дай-ақ Мар се ли на де ген әп ке сі мен бір ге мек теп 
ор ке ст рін де ой най ды, жур на лис ти ка кур сы на да қа ты са ды. «Тра пе ция» деп 
атала тын мек теп га зе ті не әр түр лі ма қа ла жа зып тұ ра ды. Мек теп ті бі тір ген нен 
кей ін, ата-ана сы ның на ра зы лы ғы на қа ра мас тан, уни вер си тет ке түс пей, Кан-
зас-Си ти де гі га зет ке жұ мыс қа кі ре ді.

Бі рін ші Дү ниежү зі лік со ғыс бас тал ған да Эр нест со ғыс қа сұ ра на ды. Бі рақ 
кө зін де гі ақау ға бай ла ныс ты, өті ні ші орын дал май ды. Хе мин гуэй өз ер кі мен 
Қы зыл Крест автокөлігінің жүр гі зу ші сі ре тін де Ита лия же рін де бо лып жат-
қан май дан ға ке ле ді. Мұн да оған бас қа ерік ті лер мен бір ге бом ба лан ған зау ыт 
қал дық та рын жи нау мін дет те ле ді. Жа зу шы бұл ту ра лы «Түс тен кей ін гі өлім» 
(ағылш. «Death in the Afternoon») кі та бын да жа за ды.

1918 жы лы 8 шіл де де Хе мин гуэй жа ра лы ита лия лық снай пер ді құт қа ру 
ба ры сын да ау ыр жа ра қат та нып, ел ге ора лу ға мәж бүр бо ла ды. Ита лия ко ро лі 
оны « Жау ын гер лік ай бы ны үшін» жә не «Әс ке ри крест» ме даль да ры мен ма ра-
пат тай ды.

Хемингуэйәдебиортадақалайтанылды?

Жа зу шы көп ші лік ке 1926 жы лы жа зыл ған «The Sun Also Rises» ро ма-
ны ар қы лы та ны ла ды. Бұл кі тап та 1920 жыл да рдағы Фран ция мен Ис па ния 

ЭрнестМиллерХемингуэй
(1899–1961)
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жас та ры ның өмі рі жай лы ба ян да ла ды. 1927 жы лы «Men Without Women» 
кі та бы жа зыл са, «Death in the Afternoon» кі та бы (1932 ж.) бест сел лер бо лып, 
Хе мин гуэйді «бі рін ші нө мір лі жа зу шы» ет ті. Ке ле сі жы лы «Winner Take 
Nothing» ат ты әң гі ме жи нақ та ры шы ға ды.

1937 жы лы жа зу шы «To Have and Have Not» де ген кі та бын жа за ды. Бұл 
кі тап ав тор дың АҚШ-та ғы Ұлы То қы рау ке зе ңі не бер ген ба ға сы еді.

Қаламгерқандайсоғыстарғақатысады?

Ис па ния да  аза мат со ғы сы бас тал ған кезде Эр нест ге не рал Фран ко ға қар сы 
кү ре сіп жат қан рес пуб ли ка лық тар ды қол дап, олар ға жәр дем жи нау қо рын 
ұй ым дас ты ра ды. Осы кез де фран цуз жа зу шы сы әрі ұш қы шы Ан ту ан де Сент-
Эк зю пе ри мен та ны са ды. 1940 жы лы Хемингуэйдің со ғыс тан ал ған әсе рі нің 
нә ти же сін де «For Whom the Bell Tolls» ро ма ны ту ған еді. Ро ман идея сы адам 
ба ла сының же ке ба сы ның кез кел ген қи ын ды ғы на тө теп бе ре ала тын қау қа ры 
бар де ген ой ға құ рыл ған.

1941 жы лы Эр нест Хе мин гуэй Бал ти мор қа ла сын да ке ме са тып алып, оған 
«Пи лар» де ген ат қоя ды. 1941–1943 жыл да ры ке ме сін тех ни ка мен жа сақ тап, 
Ку ба же рін де гі на цис тік тың шы лар ға қар сы бар лау жұ мыс та рын жүр гі зеді 
және Ка риб те ңі зін де гі не міс сүң гуір қай ық та ры на қар сы кү рес те қол да на ды. 
Со дан кей ін Эр нест өзі нің жур на лис тік жұ мы сын қай та бас тап, Лон дон қа ла-
сы на тіл ші ре тін де жұ мыс іс теу ге ке те ді.

1944 жы лы Хе мин гуэй Гер ма ния жә не ок ку па ция лан ған Фран ция же рі не 
жа сал ған әс ке ри ұшу тап сыр ма ла ры на да бел се не ат са лы са ды. Кей ін Нор ман-
дия же рі не одақ тас ел дер дің әс ке рі тү сі ріл ген кез де ол бар лау жұ мыс та ры на 
қа ты су ға рұқ сат ала ды. Эр нест 200 кі сі ден тұ ра тын фран цуз пар ти зан да ры ның 
бас шы сы бо лып, Па риж, Бельгия, Эль зас жер ле рін де бол ған ұрыс тар ға қа ты-
са ды. Осы ер лік әре кет те рі үшін Эр нест Хе мин гуэй Қо ла жұл ды збен ма ра пат-
тала ды. Осы лай ша, Хе мин гуэй өмір мен өлім жағ дай ла ры мен үне мі бет пе-бет 
ке ліп, адам пси хо ло гия сын те рең зерт теп біл ген адам ре тін де де, жа зу шы ре тін-
де де шың да ла ды.

1949 жы лы жа зу шы Ку ба ға қай тып ора лып, шы ғар ма шы лық қыз ме тін 
жал ғас ты ра ды. 1952 жы лы оның «The Old Man and the Sea» по ве сі дү ние ге 
ке ле ді. Мұн да сырт қы тыл сым та би ғат кү ші не қар сы кү рес кен жал ғыз, тек өз 
қай ра ты мен тө зі мі не ға на сен ген өмір тә жі ри бе сі жо ға ры адам жай лы ба ян да-
ла ды.

1953 жы лы Эр нест Хе мин гуэй осы кі та бы үшін Пу лит це ров сый лы ғы ның 
ие ге рі атана ды. Со ны мен қа тар 1954 жы лы жа зу шы ның әде би ет са ла сы бо -
й ын ша Но бель сый лы ғы мен ма ра пат та лу ына да осы шы ғар ма мұ рын дық 
бо ла ды.

1956 жы лы Хе мин гуэй өзі нің 1920 жыл да ры Па риж де өт кіз ген өмі рі ту-
ра лы «A Moveable Feast» ав то биог ра фия лық кі та бын бас тай ды. Кі тап жа зу шы 
өмір ден кет кен нен кей ін шы ға ды. Қа зақ ті лі не ау да рыл ған кітаптары: «Бесінші 
Колонна», «Қош бол, май дан!», «Шал мен те ңіз», «Ки ли ма нд жа ро – қар лы 
тау», «Қы зы ғы мол сол жыл дар». Қа лам гер дің қыс қа да нұс қа жа за тын сти лі 
XX ға сыр әде бие ті не үл кен жа ңа лық әкел ді.
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Ойталқы
1. Эр нест Хе мин гуэй қай ел дің жа зу шы сы?
2. Оның қан дай шы ғар ма ла рын бі ле сің?
3. Хемингуэй шығармаларының тақырыбы қандай?
4. Жа зу шы ның шы ғар ма шы лы ғы лай ық ты ба ға сын ал ды ма?
5. Қан дай ту ын ды ла ры қа зақ  тіліне ау да рыл ды? Өзің қай шығармасын 

оқып шықтың?

Неліктен
1. Эр нест Хе мин гуэй не се беп ті жо ға ры оқу ор ны на түс кі сі кел ме ді?
2. Жа зу шы не лік тен со ғыс қа қа тыс қы сы ке лді?

Тобыңдаталдапкөр
Э.Хе мин гуэй дің шы ғар ма ла рындағы жал пы  адам зат тық құн ды лық тар  

қазақ әдебиетіндегі қай шығармаларда кездесетінін анық тап, тал даң дар.

Дәптеріңежаз
Жа зу шы ның өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғын қам тып, ті рек сыз ба құ рас тыр.

Түйінде
«Борт жур на лы» әді сі мен кес те ні тол тыр. 

Берілгентақырыпбойынша
мағаннебелгілі?

Жазушытуралықандай
жаңалықбілдім?

Қалайойлайсың?
Жа зу шы ның қан дай шы ғар ма ла ры ның қа зақ ша ға ау да рыл ға нын қа лай сың?

Үйдеорында
Мә тін де ағыл шын ті лін де ұсы ныл ған ав тор шы ғар ма ла ры ның та қы ры-

бын ау да рып, тіз бе сін жа са. Осын дай атау лар қа зақ әде бие тін де кез де се ме?

Хемингуэйболаттыңбетінеойыпжазғандайжазады.Шығармаларындаталантты
суретшілердіңқолтаңбасынатәнқасиетбар.Қашандасұлулыққабойұрып,өнерге
тәнсәулеіздейді.Шағынболғанынақарамастан,бұлшығармаларөнертұрғысынан
соғыстуралыжазылғанбүгінгішығармалардыңқайқайсысынандаозыптұр.

ЭдмундУилсон

Зерделіой

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Білгенгемаржан
ЭрнестХемингуэйдіңқанаттысөздері.

• Нағызержүрекадамдарғадуэльгешығудыңқажетіжоқ,бірақмұныкөптегенқор
қақмінезділерөзержүректілігінесендіруүшінжасайды.

• Егеркімдекімэрудициясыменбілімділігінбасқаларданартықкөріп,мұрыншү
йірсе,ойлаудәрежесініңтөменгідеңгейдеболғаны.

• Адамдықұртуғаболар,алжеңугеболмайды.
• Жазушыайтқысыкелгенойынайтпай,жазуытиіс.

Міне,қызық!

БіржолыХемингуэйбарболғаныалтысөзден тұратын,бұрынсоңдыжазыл
мағанеңәсерліәңгімеқұрауғабәстеседі.Нәтижесіндеолбұлбәстіұтты:«Forsales:
babyshoes,neverworn»–«Балалардыңжаңа,киілмегенаяқкиімдерісатылады».

Кітап–асылқазына

1. Хемингуэй Э. Килиманджаро – қарлы тау: повестер мен әңгімелер / Эрнест
Хемингуэй;орыстіліненауд.Н.Әбуталиев.–Алматы:Жазушы,1977.

2. ХемингуэйЭ.Қошбол,майдан!:роман/Э.Хемингуэй;аудар.Қ.Қараманұлы.–
Алматы:Жалын,1979.

«Шалментеңіз»повесі

Ба лық же гің кел се, ба ла ғың ды түр.

Ха лық ма қа лы

Адам күйрeу үшін жа рал ма ған.

Эр нест Хе мин гуэй

Э.Хе мин гуэй дің «Шал мен те ңіз» по ве сі 1952 жы лы жа зыл ған. По вес тің 
бас ты кей іп кер ле рі – ба лық шы шал мен ба ла. Шал ба лық ау лау дың қыр-сы рын 
әб ден мең гер ге ні мен, соң ғы кез де рі жо лы бо ла бер мей ді: сек сен төрт күн бо  йына 
бір де-бір ба лық сыз ора ла ды. Де ген мен ба ла осы кә сіп ті тек со дан үй рен гі сі ке ле ді 
әрі оған жа ны аши ды. Ба лық тан кел ген сай ын ал ды нан шы ғып, жәр дем де се ді. 
Оның кә рі жү зі не ая ныш пен қа рай ды. «Қарт тың қай ығы ның үс тіндe шиыр шық-
та лып жа та тын, өн бoйына кeнeп жа мау жап сы рыл ған қы рық құ рақ жeлкeн – 
бeйнe тас-тал қа ны шық қан жа сақ тың құ ла ған туы си яқ та нып eлeстeйт ін көзгe».

Ба ла бес жа сы нан шал мен бір ге ба лық қа шық қан дық тан, оған бау ыр ба сып 
кет кен еді. Оны мен әң гі ме ле сіп, ара сын да ко фе, сы ра әпе ре ді. Жал пы по вес те 
үнемі жа зу шы ба ла ның қам қор лы ғын көр се тіп оты ра ды.

«…– Ал та мақ та на лық. Жуы нып алу ым да кeрeк eді-ау. «Қай да ба рып 
жуын бақ сың?» дeп oйла ды ба ла. Құ дық бұл ара дан eкі квар тал жы рақ жeрдe. 

Білгенгемаржан

Мәтіндітыңдап,шалдың
акуланыжеңуінеоныңқан
дайқасиеттерісебепбол
ғанынайт.

CD09
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«Қа рия ға су әзірлeп, са бын мeн жақ сы oра мал да дай ын дап қoюым кeрeк eкeн. 
Eртeрeк нeгe oйла ма дым мұ ны? Бұ ған жа ңа көйлeк тe, қыс тық күртe дe кeрeк, 
ая ғы на бір аяқ ки ім жәнe үс тінe жа мы ла тын бір көрпe кeрeк».

« ...Ба ла дү ниежү зін де гі ең жақ сы адам ды да шал деп есеп тей ді:
– «Ал дү ниeжү зіндeгі eң жақ сы ба лық шы сeнсің.
– Жoқ-ә. Мeнeн дe ас қан ба лық шы лар бар, кө бімeн жoлдас бoлған мын.
– Oй, тәйір-ай! – дeді ба ла. – Дү ниeдe жақ сы кі сілeр, сoндай та ма ша ба лық-

шы лар аз eмeс шы ғар. Бі рақ сeндeй адам eш жeрдe жoқ».
Ба ла ер тең гі сін тұ рып, шал ды ба лық ау лау ға шы ға рып са ла ды. Жа зу шы 

шал дың ба лық аң ды ған сә тін, оның ба лық шы лар ға тән ырым-тый ым дар ды 
сақ тау ын на ным ды си пат тау ар қы лы өзі нің де кә ні гі ба лық шы еке нін біл ді ре ді. 

Жа па дан-жал ғыз те ңіз де ба лық ау ла ған адам ның қан дай күй де бо ла ты нын 
қа лам гер ше бер су рет тей ді. Шал үне мі қа сын да се рік бо ла тын ба ла ны аң сай ды, 
өйт ке ні ба ла бол са да оған әжеп тәу ір де меу еді.

Шал өмірба қи те ңіз де ба лық ау лау мен ай на лыс қан, сондықтан ауа рай ын 
да бол жай бі ле тін. « Дау ыл бoлар да oның ас пан да ғы бeлгілeрін тeңіздe жүргeн 
кі сі бірнeшe күн бұ рын-ақ кө руінe бoла ды. Ал бұл бeлгілeрді құр лық та ғы адам-
дар көрe ал май ды, – дeп oйла ды шал, – өйт кeні oлар нe нәрсeгe көз тoқта тып 
қа рау кeрeкті гін білмeйді. Жәнe дe құр лық та тұ рып қа ра ған кeздe, ас пан да ғы 
бұлт тың тү рі мүлдe бас қа ша бoлып кө рінeді. Бі рақ қа зір, бұл уа қыт та дау ыл 
сoға қoймай ды». Бұл күні қармағы қайығынан екі есе үлкен балықты қабады.

Алыпбалық

Шал жал ғыз бол ған дық тан, әр нәр се ні ой лап, қия лы әр сақ қа жү гі ре ді. Қо-
лы сі ре сіп, ұй ып қал ған да не ме се ашып ау ыр ған да өзін-өзі қай рау мен бо ла ды. 
Жа зу шы осын дай де таль дар ар қы лы оқи ға ны шы найы су рет теп, оқыр ман ды 
үйі ріп әке тіп, оқи ға до да сы на са лып жі бе ре ді. Иша ра, ас тар лау тә сі лі мен бір 
сөз бен бір не ше маз мұн ды бе ре ді. Кіш кен тай, то зы ғы жет кен ес кі қай ық мін ген 
шал ға жол шы бай су да ғы ең қау іп ті жырт қыш – аку ла сан мәр те жо лы ға ды, 
кей де тіп ті үйі рі мен де ша бу ыл жа сай ды. Бі рақ ол қо бал жы май, үрей ге бе ріл-
мей, ақыл-есін, кү шін жи нап, қо лын да ғы бар қа ру ы тау сыл ған ша қор ға на-
ды. Ол: «… адам күйрeу үшін жа рал ма ған. Адам ды құр ту ға бoлар, ал жeңугe 
бoлмай ды», – дей ді. Ра сын да да, үш тәу лік тен соң ұста ған ба лы ғы аку ла лар ға 
жем бол са да, шал аман-есен үйі не ора ла ды. Оның еш те ңе сіз, құр қол кел ге ні не 
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қа ра мас тан, үш күн ашық те ңіз де аку ла лар мен шай қа сып, аман-есен ора луы 
үл кен же ңіс еді. Ба ла бұ дан бы лай ба лық шы кә сі бі нің бү ге-ші ге сін то лық 
мең ге ру үшін, тек шал мен бір ге шы ғу ға бел бай лай ды. Бұл шал дың үмі тін, 
құлшынысын оя тып, ол да ба ла ға бар біл ге нін үй ре ту ге ке лі сім бе ре ді. Шал – 
ба тыл, кү рес кер, ру ха ни жа ғы нан күш ті, өмір май да нын да шы нық қан адам. 
Шал об ра зы ар қы лы жа зу шы оқыр ман ға қи ын дық қа мой ымай, кү ре сіп, оны 
же ңе бі лу ке рек де ген ой тас тай ды.

Шал мен ба ла ны жа зу шы бе кер ал ма ған: ба ла – бо ла шақ тың, шал – өт кен-
нің сим во лы (ан ти те за) бір-бі рін то лық ты рып, бір ле се оты рып, ғұ мыр ке ше ді. 
По вес те шал дың аты (Сан тьяго) мен ба ла ның аты (Ма но лин) көп ай тыл май ды. 
Бұл да қа лам гер дің өзін дік тә сі лі. Өмір ал ма сып, жал ға са бе ре ді, ес кі нің ор нын 
жа ңа ба са ды. Сон дық тан Эр нест Хе мин гуэй дің бұл шы ғар ма сы тәм сіл әң гі ме-
ге кө бі рек ұқ сай ды. Шал те ңіз де жүр ген де құс тар мен, өзі ау ла ған ба лық пен 
сөй ле се ді, ұс та ға ны на ке ші рім сұ рай ды. Шал дың осын дай ой ла ры ар қы лы 
жа зу шы адам дар дың та би ғат пен үй ле сім ді лік те өмір сү ре ала ты нын ас тар-
лап жет кі зе ді: та би ғат тан ке ре гің ді ға на мөл шер мен ал, бос қа құрт па де ген ге 
саяды. Қа зір гі ант ро по ген дік фак тор лар өр шіп тұр ған кез де бұл идея по вес ть 
құн ды лы ғын өзек тен ді ре тү се ді.

По вес тің та ғы бір ерек ше лі гі – жа зу шы ның шы ғар ма ны аяқ та май, оны 
оқыр ман ен ші сі не қал ды руы.

Ойталқы

1. По вес тің кей іп кер ле рі кім дер?
2. По вес те қан дай жайт тар ая ныш се зі мін ту ғы за ды?
3. Ба лық шы лар дың өмі рі қа лай су рет тел ген?
4. Шығармадағы қандай ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар 

әлем дік тақырыптармен үндесіп тұр?

Неліктен
1. Не се беп ті ба ла шал ға кө мек тес кі сі ке ле ді?
2. Не лік тен ба ла шал ды ең жақ сы адам деп са най ды?
3. Шал аку ла лар мен ар па лыс та қа лай ша ті рі қал ды?

Тобыңдаталдапкөр
1. Жа зу шы не ге шал мен ба ла ны не гіз гі ке йіп кер ре тін де ал ған? Қандай 

ойды жеткізгісі келген? Кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау 
арқылы өмір шындығын көрсетіңдер.

2. Шал мен ба ла ның об раз да рын «SWOT-тал дау» әді сі мен тал даңдар.

Күштіжақтары Әлсізжақтары

Мүмкіндіктер Қауіптер

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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3. По вес ті «Дой бы» әді сі бой ын ша тал даң дар. Ол үшін екі топ қа бө лі нің-
дер. Екі оқу шы дой бы тақ та сын да ғы тас тар ды сұ рақ тар ға жау ап бе ре 
оты рып жыл жы та ды. Үшін ші оқу шы олар дың жау ап та рын же тіс тік 
кри те рийі бой ын ша ба ға лап, тек се ріп оты ра ды.
1. По вес тің идея сы мен маз мұ ны қан дай?
2. Қай сөз дер мен сөз тір кес те рі та қы рып маз мұ нын ай қын дай ды?
3. По вес ть со ңын да жа зу шы қан дай бай лам ға кел ді?
4. По вес те гі қан дай сөй лем дер ерек ше әсер қал дыр ды?

Дәптеріңежаз
Шалдың психологиялық портретін сипаттайтын сөйлемдерді тауып 

жаз.

Түйінде
https://kitap.kz сайтынан М.Горькийдің «Балықшылар өсиеттері» 

кі та бын оқып, «Шал мен те ңіз» по ве сімен са лыс ты р. Екі шығарманың 
көркемдік құн ды  лығына баға беріп, ойыңды түйінде.

Қалайойлайсың?
1. Кейбіреулер ре жис сер Е.Тұр сы нов тың тү сір ген «Шал» ат ты филь м 

оқиғасын осы по вес тегі оқиғаға ұқ са та ды. Ал се нің ше, ұқ сас тық бар ма?
2. «Креа тив ті ой лау» әді сі мен по вес ті өзің аяқ та. Шал мен ба ла ны қан дай 

жайт  кү тіп тұр?

Үйдеорында
1. Шы ғар ма да ғы көр кем де гіш құ рал дар мен ай шық тау амал да ры ның 

қыз ме тін тал дай оты рып, ав тор сти лін анық та.
2. Хрес то ма тия да ғы Ж.Нә жі ме де нов тің «Шал мен те ңіз» өле ңін оқып, 

шы ғар ма мен са лыс тыр. Маз мұ ны мен идея сы толық қамтылған ба?
3. Егер су рет ші бол саң, кі тап ты қа лай бе зен ді рер едің? Компьютерде 

векторлық графикада ойыңдағы суретті салып көр.

Білгенгемаржан
Повестің идеясы жазушының ойында ертеректе туындайды. 1936 жылы

«Эскуайр»журналындаКабаньясдегеншалдыңұстағанмарлинбалығыоныашық
теңізгесүйрепалыпкеткендігін,екікүнненкейінқұтқарушылардыңоныалпысмиль
қашықтықта тауыпалғандығынжазады.Алыпбалықтыңбасжағықайыққа таңулы
тұрады,алжартысынанкөбінакулаларшабуылжасап,жепкетеді.Қалғаныныңөзі
сегіз жүзфунт салмақ тартады.Шал повесте суреттелгендей, Гольфстримде кіш
кентай қайықта акулаларданбагор, гарпун, ескекпен күнітүні қорғанады. Құтқару
шыларонытауыпалғанда,балықтанайырылыпқалғанынаөкініп,балашажылайды.

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Дегенмен жазушы шығармашылығын зерттеушілер Сантьягоның прототипі
30жылбойыХемингуэйдіңкапитаныболғанГрегориоФуэнтосдегенболжамайта
ды.ГрегориоФуэнтосөзібасқарған«Пилар»кемесінКубаүкіметінесыйғатартады.
Кемеқазіржазушытұрғанүйдіңмаңындатұр.

Сантьягоныңпрототипіжазушыныңөзатасыдаболуымүмкін,себебіатасыоған
аңшылықтыңқырсырынәбденүйреткенболатын.Атасыолүшінержүрек,қайратты,
нағызеразаматқалайықтытұлғаеді.

1952жылыповестьбасылғаннанкейінгісұхбатындаХемингуэйоқиғакейіпкер
лері тұратын деревняның әрбір тұрғынын бейнелейтін үлкен шығарма жазуға да
болатынын, алайдамұныбасқа қаламгерлержазып тастағандықтан, текшалмен
балатуралықаламтартқандығынайтады.

Әдебиеттеориясы

Көркемәдебиеттегіпсихологизм–көркемшығармадаадамныңжан
дүниесін,ішкісезімінтереңашыпкөрсетугеайрықшамәнберу.

Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі

Телеграфтықстиль–ЭрнестХемингуэйдіңәлемәдебиетінеәкелген
стилі.Олзаттармен ісәрекеттуралынақты,қарапайым,түсініктітілде
жазды.Хемингуэйәржазушыныңжекеөзстиліболуыкерек,образдары
бай, қанық, сөздері әрі қарапайым, әрі энергияға толы болуы тиіс деп
санайды.

https://studbooks.net

Ұсынылғанұғымдарғаповестенмысалдаркелтір.

Шығармашылықтапсырма

Берілген мақалмәтелдерді және суретті пайдаланып, балықшы өмірі туралы
эссежаз.Тақырыбынөзіңтаңда.

Қайықшыменжақынболсаң,
Дауылкүнiкемесiнсуғасаларсың.

Егіншіжылдаарманда,
Балықшыкүндеарманда.

Балықшыныңбайлығы
Етек,жеңікепкенше.
Егіншініңбайлығы
Ендігіжылжеткенше.

Диқанжауындатынады,
Балықшыдауылдатынады.

Қолданыпкөр
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Тарылыелгебарсаң,
Жармажерсің,
Балықтыелгебарсаң,
Қармажерсің.

Міне,қызық!

ЭрнестХемингуэйжұрттыңалдынашығыпсөйлеудіжәнеқолтаңбаберудіұнат
пағанекен.Біроқырмансүйіктіжазушысынанқолтаңбаалуүшінсоңындаүшайжүріпті.

Кітап–асылқазына

Хемингуэй Э. Шал мен теңіз: повестер / Аударғандар Н.Әбуталиев, Н.Ғаб
дуллин.–Астана:Аударма,2002.

1. Интернеттен«Шалментеңіз»фильмінкөріп,режиссерменсценарийжазу
шыныңшешімдерінталқылаңдар.Өзсценарийлеріңдіжазыңдар.

2. Шалдың кішкентай тозығы жеткен қайықпен жападан жалғыз акулаларға
төтепберуіненқандайқасиеттерін,мінезінкөреміз?Қиынқыстауғакезіккен
жанға қандай кеңес, көмек берер едіңдер? Өмірдегі түрлі жағдаяттарды
мысалға алып, токшоу ұйымдастырыңдар.Журналист, психолог, жазушы,
жағдаяттаркейіпкерлерірөлдерінбөліпалыңдар.

3. Француз жазушысыПоль лу Сулицердің «Зеленый король» кітабын оқып,
«Креативті жазу» әдісі бойынша қазіргі бір жасөспірімнің басынан кешкен
психологиялық қиындығын қалай еңсергенін баяндайтын шығарма жаз
(жанрынөзіңтаңда).

Эксперименттіктапсырма
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«ӘДЕБИЕТТЕГІСЫНСАРЫН»БӨЛІМІБОЙЫНША
ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 Т.Молдағалиевтің өлеңіне жазылған әндер:
A) «Жезкиік»
B) «Шақырады көктем»
C) «Домбыра туралы баллада»
D) «Өзім туралы»
E) «Ертіс вальсі»
F) «Құстар қайтып барады»
G) «Өкінбе сен»

 Т.Мол да ға лиев  өлеңдерінің жанры: 
А) Лирикалық жанр
В) Сатиралық жанр
С) Философиялық жанр 
D) Рубаи
Е) Ақ өлең

 Т.Мол да ға лиев тің ал ғаш қы кі тап та ры ар нал ған та қы рып :
А) Ма хаб бат
В) Ту ған жер
С) Со ғыс жыл да ры
D) Спорт
Е) Та рих

 «Бекторының қазынасы» шығармасындағы кейіпкерлер:
A) Ертөстік 
B) Бекторы
C) Қайырболды
D) Ерназар
E) Сәрсен
F) Сағындық 
G) Қамбар

 Т.Әсемқұловтың АҚШ-та басылып шыққан шығармасы:
А) «Талтүс» 
В) «Арылу»
С) «Шымдан»
D) «Кәрі ат»
Е) «Тәттімбет сері»
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 Т.Әсемқұлов жазған сценарийі үшін «Тұлпар» сыйлығын алған фильм:
А) «Біржан сал»
В) «Көкбалақтың өлімі»
С) «Алматы – Астана»
D) «Құнанбай» 
Е) «Тұмар падиша» 

 Э.Хемингуэйдің шығармаларын қазақ тіліне аударған қаламгерлер:
A) Ә.Кекілбаев
B) А.Сүлейменов
C) Ш.Мұртаза
D) Қ.Қараманұлы 
E) М.Мағауин
F) Н.Ғабдуллин 
G) Н.Әбуталиев

 Э.Хе мин гуэй дің ең қыс қа әң гі ме сі ... сөз ден тұр ды.
А) 15
В) 8
С) 12
D) 6
Е) 9

2. Пі кір лер ді оқып, тап сыр ма лар ды орын да:
  Сын тү зел мей, мін тү зел мей ді.

Ха лық ма қа лы

  Сын ның бас ты мақ са ты – әде би ет тің қоз ғау шы кү ші бо лу. Көр кем сы ны 
да мы ған ел дің әде бие ті ға на би ік бе лес ке кө те рі ле ала ды. Шы ғар ма шы лық 
ада мы үшін өмі рі сы нал май, тек қа на мақ тау ес ти бе ру өте қау іп ті.

Аман гел ді Кең ші лі кұлы

  Сын шы ның мін де ті – көр кем дү ние ні сы нау емес. Көр кем дү ние нің 
ақ-қа ра сын ай ыру. Ар ты ғын ай тып, ке мін то лық ты ру.

Ер бо лат Әбі ке нұлы

1. Пі кір дің көр кем шы ғар ма ға қан дай қа ты сы бар?
2. Пі кір лер ді бағ дар ға ала оты рып, бөлімдегі үш шы ғар ма ны көр кем дік-

эс те ти ка лық құн ды лық тұр ғы сы нан тал дап, әде би сын жаз.
3. Бөлімді қам тып, «Әде би ет те гі сын-са рын» де ген та қы рып қа пре зен-

та ция жа са.
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Халықаралықзерттеулерформатындағы
тапсырмаүлгілері

 Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.

Сын ның өзін де сы най тын кез жет кен екен, жұрт көп тен күт кен еді. Сын 
бар  да, сын сы мақ бар. Еке уін ай ыра бі лу ке рек. Сын тір лі гі қа шан да қа ра 
қыл ды қақ жар ған әділ дік, те рең бі лім, ұс таз дық тә сіл, әке лік қам қор лық. 
На ғыз сын қи сық ты тү зей ді, сын сы мақ тү зу дің өзін қи сай та ды. …Әде би ет-
ші лер то бы ның бә рі нің көк се ге ні – на ғыз сын. Бұл мақ сат ты орын да ған да ең 
ау ыр сал мақ бас па сөз ба сын да отыр ған дар ға, ре дак ция лар ға тү се ді. Өйт ке ні 
олар – әрі ұй ым дас ты ру шы, әрі са рап шы. Жақ сы сын ның ша ра па ты, жа ман 
сын ның ке са па ты бас па бе тін де мың ды, бас па сыз бі рен-са ран ды ға на шар пи-
ды. Ме нің ше, жа рия лан ған сын дә ре же сі жо ға ры не тө мен бо лу ына, олар дың 
же ке ав тор ла ры нан бұ рын ха лық ал дын да ре дак тор лар, ре дак ция лар жау ап-
ты. Осы жау ап ты лық се зім кү шей се, сын да кү шейе ді. За ды, сын тү зел мей, 
мін тү зел мей ді.

Сы нау оңай кө рін ген мен, қи ын дап ба ра ды. Бұ рын ғы ау ыр ең бек тің кө бін 
ғы лым-тех ни ка же ңіл дет ті, өнім ді ет ті. Ар ман, қи ял дар дың талайы бол-
мыс қа ай нал ды. Осы лар адам ның ой ын да, құ лық-мі не зін де өз гер тіп жа тыр. 
Мил лион қол дар, ақыл-өнер лер жа са ған дү ние ні, адам ға тән алу ан-алу ан сыр, 
си пат тар ды жа зу шы жал ғыз өзі әде би ет те қай та жа сап шы ға ды. Сол үшін 
ыл ғи із де ну, бі лім жи нау ке рек. Бұл еке уі жет кі лік ті бол ған күн де шы ғар ма 
тағ ды рын талант ше ше ді.

Ға би ден Мұс та фин

1. Мә тін қан дай үл гі де жа зыл ған?
А) Зерт теу
В) Хат
С) Өмір ба ян
D) Әң гі ме
Е) Ес те лік

2. «Сын түзелмей, мін түзелмейді» деген пікірге сәйкес келетін нақыл сөзді 
тап:
А) Дос жылатып айтады
B) Азамат сыны – ерлік, ерлік сыны – елдік
C) Сын шын болсын, шын сын болсын 
D) Сырғақ – сыншыл
Е) Ақиқат – тәжiрибе сынынан өте алатын нәрсе

3. Мә тін не ту ра лы?
А) Ре дак тор лар
В) Бас па гер лер
С) Сын шы лар
D) Су рет ші лер
Е) Әде би ет ші лер
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4. Мә тін де ай тыл ма ған ой ды көр сет.
А) Сынсымақ қи сық ты тү зей ді
В) Ау ыр ең бек тің кө бін ғы лым-тех ни ка же ңіл дет ті
С) Ре да ктор лар – са рап шы лар.
D) Сы нау оңай емес
Е) Шы ғар ма тағ ды рын талант ше ше ді

5. «Нағыз сын қисықты түзетеді, сынсымақ түзудің өзін қисайтады» деген  
пікірдің мәнін ашатын нұсқа:
А) Сын тұрғысынан ойлау – сынау емес, шыңдалған ой
B) Тура биде туған жоқ
C) Ұзап кеткен кісінің қайтуы қиын
D) Иір ағаш тезге салмай, түзелмейді
Е) Інжудің құнын іздеген біледі

6. Пі кір ді оқып, тап сыр ма лар ды орын да.

Сын ға шын дап ара лас қан адам ның тео рия лық жа ғы нан өте мық ты да-
йын ды ғы бо луы, са лыс ты рып оты ру үшін, ұлт тық әде би ет пен қо са, әлем дік 
әдебиет ті де те рең бі ле тін жан бо луы ке рек ті гі кү мән ту ғыз ба са ке рек. 

Сын шы жа зу шы дан гө рі тала нт ты рақ бо луы, ин тел лект жа ғы нан да би ік 
тұ руы шарт. Сон да ға на оның сы ны қа лам гер ге ой са лып, әде би ет тің да муы на, 
қо ғам дық, әде би-эс те ти ка лық ой дың өсуі не ық пал ете ді. 

Сын шы ның жа зу шы мен оқыр ман ды бай ла ныс ты ра тын ал тын кө пір бол-
ма ғы лә зім. Ал бү гін де жа зу шы мен оқыр ман ара сын да ғы бай ла ныс үзіл ген, 
үзіл ме ген күн де де, үзі ліп тү су ге шақ тұр.

Тө ре ға ли Тә ше нов

1. Пі кір ге атау қой.
2. Т.Тә ше нов тің пі кі рі не қан дай ба ға бе рер едің?
3. Осы пі кір мен та ныс қан оқыр ман ның бі рі «Қа зір оқыр ман ның кө зі 

ашық, пайдалы ақ па рат көп, сын шы сыз да қа лам гер лер ді, жақ сы 
шы ғар ма лар ды та ни ала ды» де ген ой да. Бұл дұ рыс па? Өз дә ле лің 
ар қы лы пікірге қатысты оң не қар сы көзқарасыңды біл дір.
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